
Одеська область,  
смт Тарутіно,  
вул. Широка, 9 

Нежитлова будівля  
(частка 19/100) 

Нежитлова будівля (частка 19/100).  
 

Балансоутримувач: Південний офіс Держаудитслужби (код за 
ЄДРПОУ 40477150), адреса: 65012, м. Одеса, вул. Канатна, 83, 
телефон: (048)705-55-00. 
 

Опис: об’єкт приватизації – приміщення, що складають частину 
двоповерхової адміністративної будівлі, яка розташована на відстані 
0,450 км від центру смт Тарутине, вздовж вул. Тараса Шевченка, з 
якої безпосередньо здійснюється під’їзд автотранспорту до будівлі, 
на відстані  0,085 км  від проїжджої частини вулиці Широка. 
19/100 частин нежитлової будівлі складаються з групи приміщень 
№2 першого поверху загальною площею 137,0 кв.м, основною 
площею 104,6 кв.м, допоміжною площею 32,4 кв.м, а саме: 2-1 
коридор площею 6 кв.м; 2-2 кабінет площею10,5 кв.м; 2-3 кабінет 
площею 17,2 кв.м; 2-4 кабінет площею 16,7 кв.м; 2-5 кабінет площею 
10,8 кв.м; 2-6 коридор площею 3,0 кв.м; 2-7 кабінет площею 3,1 
кв.м; 2-8 кабінет площею 16,0 кв.м; 2-9 коридор площею 8,8 кв.м; 2-
10 кабінет площею 16,1 кв.м; 2-11 кабінет площею 14,2 кв.м; 2-12 
коридор площею 14,6 кв.м.  
Об’єкт перебуває у задовільному технічному стані з офісним 
ремонтом «стандартного» класу.  
Наявне електро- і теплопостачання; передбачене використання 
санвузлів загального користування, розміщених на першому 
поверсі. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
Одеська область, смт Тарутіно, вул. Широка, 9: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1220.1 Для розміщення бюджетних 
організацій та офісних приміщень. 
 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під будівлею, в 
якій розміщується об’єкт приватизації, окремо не виділена.  
 

Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

137,0 кв. м. 

 

01.11.2021  

Вид майна: окреме майно 

Загальні характеристики 

Назва Загаль-
на 

площа 
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності та 
власник 

Нежитлова 
будівля 
(частка 
19/100) 

137,0 

1
0

5
4

5
43

5
12

4
7 

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності від 
01.04.2020 індексний 
номер 205833185 

Державна, Держава 
Україна в особі 
Державної 
аудиторської служби 
України 
(код за ЄДРПОУ 
40477150) 



https://bit.ly/2Vr0FB8 

Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних  цілей у 
відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення  покупців, потенційних 
покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі. 

Контакти Детальна інформація  
про об'єкт: Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

Умови приватизації 
 покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з 

моменту переходу права власності на об’єкт приватизації 
сплатити 7900,00 гривень (без ПДВ) за проведення оцінки 
об’єкта приватизації. 

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні  з 09-00 до 16-00 
години за місцем розташування об’єкта: Одеська область,  
смт Тарутіно, вул. Широка, 9, за попередньою домовленістю  
з організатором аукціону. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Одеській та Миколаївській областях;  
 адреса: 65048,  м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106;  
 час роботи: з 08-00 до 17-00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 

до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45;  
 адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua//. 
 

Телефони для довідок:  
 (048) 731-40-43, (048) 731-40-51;  
 адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua. 
 

Контактна особа:  
 Ланова Юлія Віталіївна;  
 (048) 731-40-43;  
 spfu51@gmail.com. 
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