
Закарпатська обл.,               
Тячівський р-н, с.Теребля,                 
вул. Шевченка, 44 

Група інвентарних об’єктів  у складі: адмінбудинок, А 
загальною площею 53,2 кв.м; будинок спеціалістів, Б 
загальною площею 34,0 кв.м; хлів, гараж, В загальною 
площею 32,4 кв.м, навіс, Г загальною площею 15,2 кв.м. 
Балансоутримувач : Тячівська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини ( код за ЄДРПОУ 00698839),  
адреса: 90500, Закарпатська обл.,  м. Тячів, вул. Польова, 5,   
тел. (03134) 3-28-74. 
Опис: до складу об’єкта входять чотири  одиниці нерухомого 
майна, побудовані в 1979 році, зокрема:  одноповерховий 
адмінбудинок, А загальною площею 53,2 кв.м; будинок 
спеціалістів, Б загальною площею 34,0 кв.м; хлів, гараж, В 
загальною площею 32,4 кв.м та навіс, Г загальною площею 15,2 
кв.м. 
Фундаменти будівель - бутові; стіни та перегородки – цегляні, 
дерев’яні, підбиті дранкою та оштукатурені; перекриття – 
дерев’яні балки, підбиті дранкою та поштукатурені    підлоги - 
дощаті, бетонні ; вікна та двері – дерев’яні;  покрівля – 
скатні/металеві листи . 
Адмінбудинок,  А, хлів, гараж, В  та навіс, Г –  перебувають в 
незадовільному  технічному стані, потребують термінового 
капітального ремонту . Будинок спеціалістів знаходиться в 
напівзруйнованому стані   внаслідок атмосферних чинників       
(снігопади та дощі), стан покрівлі - аварійний.  
Об’єкт приватизації тривалий час не використовується у 
виробничій діяльності балансоутримувача. 
Внутрішні інженерні комунікації: в адмінбудинку електро- та 
газопостачання відключені, в  інших будівлях, що входять до 
складу об’єкта ( будинок спеціалістів, хлів, гараж, та навіс)  
внутрішні інженерні комунікації  відсутні. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Теребля,  
вул. Шевченка, 44: 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0667 га  

Загальна площа будівель та споруд: 

134,8 кв. м. 

15.12.2021  

Група інвентарних об’єктів          
у складі: адмінбудинок, А 
загальною площею 53,2 кв.м; 
будинок спеціалістів, Б 
загальною площею 34,0 кв.м; 
хлів, гараж, В загальною 
площею 32,4 кв.м; навіс, Г 
загальною площею 15,2 кв.м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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 Інформація з 
Державного реєстру 
речових прав  на 
нерухоме майно , 
номер інформаційної 
довідки 232698274   
від 16.11.2020  

Державна, Державна 
служба України з 
питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів 
 (код за ЄДРПОУ 
39924774)  



https://bit.ly/3Avmkbl 

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 

Огляд об'єкта приватизації:  
 у робочі дні  з 8.00 до 17.00;  
 в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 
за місцем розташування об’єкта: Закарпатська обл., 
Тячівський р-н, с. Теребля, вул. Шевченка, 44. 
 

Відповідальна особа:  
 балансоутримувача – Клованич Андрій Андрійович, 

телефон: (03134) 3-28-74, Е-mail: vetmedtjachiv@ukr.net; 
 організатора аукціону – Качур Марія Михайлівна, 

телефон для довідок:  (0312) 61-38-83,                                  
е-mail: mariia.kachur@spfu.gov.ua. 

 

Організатор аукціону:  
 Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Закарпатській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна  України по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях;  
 адреса: 88000, Закарпатська обл.,  м. Ужгород,                
вул. Собранецька,60;  
 адреса веб-сайту: zakarpattia@spfu.gov.ua. 

Функціональне використання: 1220.9 Будівлі для 
конторських та адміністративних цілей інші. 
 

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Теребля,  
вул. Шевченка, 44: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станом на 01.12.2021 об’єкт приватизації в оренді не 
перебуває.  
 

Умови продажу:  покупець зобов’язаний протягом 30 
календарних днів з моменту  переходу  права власності на 
об’єкт приватизації компенсувати витрати в сумі 2 900,00 (дві 
тисячі дев’ятсот грн. 00 коп.) гривень (без ПДВ), понесені 
Регіональним відділенням Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях  на 
оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що 
був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації.  
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  Для   будівництва 

та обслуговування 
будівель закладів 
охорони здоров’я 
та соціальної 
допомоги 

Державна,  
Витяг з  Державного 
земельного кадастру  про 
земельну ділянку  
№ НВ-3221313632020  
від 21.12.2020 
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