03.11.2021

Приміщення лікарні
ветеринарної медицини
у складі: ветлікарня, А
загальною площею 74,5
кв.м; гараж, Б площею
39,4 кв.м
Вид майна: окреме майно

Івано-Франківська область,
Тисменицький р-н, смт. Єзупіль,
вул. Хвильового, 2

відсутня
Загальна площа будівель та споруд:

113,9 кв. м.

Приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі:
 ветлікарня, А загальною площею 74,5 кв. м.;
 гараж, Б площею 39,4 кв.м.
Балансоутримувач: Тисменицька районна державна лікарня
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 05414195),
адреса: Івано-Франківська обл., м. Тисмениця, вул. І. Франка,
27, тел.(03436) 21999.
Опис об'єкта: до складу об'єкта приватизації входять:
 Одноповерхова будівля ветлікарні загальною площею
74,5 кв. м.: фундамент - бетон, стіни - дерево, покрівля оцинковане залізо. Опалення пічне.
 Будівля гаража площею 39, 4 кв. м.: фундамент - бетон,
стіни - цегла, покрівля - шифер.
Будівля ветлікарні та гараж не використовуються.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за
адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н,
смт Єзупіль, вул. Хвильового, 2:
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Загальна площа земельних ділянок:

Загальні характеристики

Підстава виникнення
права власності
Інформація з
Державного реєстру
речових прав на
нерухоме майно та
Реєстру прав власності
на нерухоме майно,
Державного реєстру
Іпотек, Єдиного реєстру
заборон відчуження
об’єктів нерухомого
майна щодо об’єкту
нерухомого майна №
211994440 від
10.06.2020 на підставі
свідоцтва про право
власності, б/н,
виданого 15.08.2006
Єзупільською
селищною радою

Форма
власності та
власник
Державна.
Державна
служба України
з питань
безпечності
харчових
продуктів та
захисту
споживачів
(код за ЄДРПОУ
39924774)

Функціональне використання: 1220.9 Будівлі для конторських
та адміністративних цілей інші.
Інформація щодо земельної ділянки, на якій розташований
об'єкт приватизації: відсутня.
Станом на 01.10.2021 об’єкт в оренді не перебуває.

Умови приватизації:
- покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту переходу права власності на об’єкт приватизації
компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням
Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги,
наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для
проведення оцінки об’єкта приватизації, в сумі 5 400 грн,
без ПДВ.
Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за
забезпечення можливості огляду об’єкта:
 Клеймьонова Ірина Василівна;
 тел. (0342) 55-31-39;
 E-mail: klmnv_26@spfu.gov.ua.

Час і місце проведення огляду об’єкта:
в робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта:
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, смт. Єзупіль,
вул. Хвильового, 2.
Організатор аукціону:
 Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях;
 адреса: м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 48,
ІІІ поверх;
 адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua;
 тел. (0342) 55-31-39, 75-23-67;
 час роботи - робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п'ятницю та
передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).

Контакти
Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46
Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

Детальна інформація
про об'єкт:
https://bit.ly/2NliFJh

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.

