
Чернівецька обл.,                         
Дністровський р-н (Хотинський р-н),                             
с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14 

Об’єкт незавершеного будівництва –  лазня. 
Балансоутримувач: відсутній. 
Рівень будівельної готовності – 3%. 
Опис об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –  лазня  - 
розташований на околиці (в периферійній зоні) с.Гордівці 
Дністровського (Хотинського) району, у його західній частині, 
на відстані 250 м від дороги загального користування на 
території колишньої тваринницької ферми поруч із 
приміщенням свиноферми. Об’єкт являє собою земельну 
ділянку із незначними ознаками виритої під фундамент 
траншеї (виконані земляні роботи). Об’єкт поріс бур’янами та 
чагарниками. Рік початку будівництва — 1989. На 
будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, 
конструкції, які не використані для будівництва, а також 
устаткування, не передане до монтажу, або таке, що потребує 
монтажу.  
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Чернівецька обл., Дністровський р-н (Хотинський р-
н), с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: незавершене будівництво, 
об’єкт житлової нерухомості. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0224 га 
Загальна площа будівель  та  споруд: 

58,0 кв. м. 

31.12.2021  

Лазня 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт незавершеного 
будівництва 

Назва Загаль-
на 

площа  

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення права 
власності 

Форма 
власності та 

власник 

Об’єкт 
незавер-
шеного 

будівниц-
тва – 
лазня 

58,0 
кв. м 

9
3

7
5

1
03

7
32

5
0 

Витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку, 
серія та номер : НВ-
7301477072016, виданий 
10.05.2016 видавник: відділ 
Держгеокадастру у Хотинському 
районі Чернівецької області; 
наказ серія та номер :262, 
виданий 20.02.2009, видавник: 
Фонд державного майна 
України; довідка, серія та номер: 
730, виданий 21.04.2016, 
видавник:Чернівецьке міське 
комунальне бюро технічної 
інвентаризації;наказ, серія та 
номер: 340-П,виданий 
20.12.2013, видавник: 
Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по 
Чернівецькій області; довідка, 
серія та номер:15, виданий 
07.04.2016, видавник:  
Рукшинська сільська рада 
Хотинського району Чернівецької 
областіукшинська сільська рада 
Хотинського району  

Державна,  
Держава в 
особі 
Регіональ-
ного 
відділення 
Фонду 
державного 
майна 
України по 
Чернівець-
кій області, 
код ЄДРПОУ 
21432643, 
країна 
реєстрації: 
Україна 



https://bit.ly/3xbFL6F 

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 

- покупець зобов’язаний  від дати переходу права власності 
забезпечити компенсацію вартості послуг суб’єкта оціночної 
діяльності, за проведення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації в сумі 8000,00 грн. (без урахування ПДВ) 
протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу 
об’єкта. 
 

Огляд об'єкта приватизації: за місцем його розташування за 
адресою: Чернівецька обл., Дністровський р-н (Хотинський 
р-н), с.Гордівці, вул. Мічуріна, 14: 
 у робочі дні  з 8.00 до 17.00;  
 в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях; 
 адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48; 
 веб-сайт http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html. 
 

Контактна особа Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Чернівецькій області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях:  
 Ярмистий Василь Іванович;  
 телефон для довідок: (0372) 51-86-60;  
 адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua. 

Умови приватизації: 

Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Чернівецька обл., Дністровський р-н (Хотинський р-н), 
с.Гордівці, вул. Мічуріна, 14: 
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для 
будівниц-
тва та 
обслуго-
вування 
будівель 
закладів 
побутово-
го 
обслуго-
вування. 

Державна, 
Держава в особі РВ ФДМУ по 
Чернівецькій обл. 
Витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку, 
серія та номер : НВ-
7301477072016, виданий 
10.05.2016 видавник: відділ 
Держгеокадастру у Хотинському 
районі Чернівецької обл.; наказ 
серія та номер :262, виданий 
20.02.2009, видавник: ФДМУ; 
довідка, серія та номер: 730, 
виданий 21.04.2016, 
видавник:Чернівецьке міське 
комунальне бюро технічної 
інвентаризації;наказ, серія та 
номер: 340-П,виданий 
20.12.2013, видавник: РВ ФДМУ 
по Чернівецькій обл. Обтяжень 
на земельну ділянку немає. 
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