
Хмельницька обл.,                   
Хмельницький р-н (колишній 
Красилівський),                         
с.Кременчуки, вул. Центральна, 46-в 

Хлів з гаражем загальною площею 40,6 кв.м та погріб. 
 

Балансоутримувач: Державна установа «Хмельницька обласна 
фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 38481895,                 
за адресою: м. Хмельницький, вул. Купріна, 48,  
тел. (0382) 67-09-01. 
 

Опис об’єкта: до складу об’єкта приватизації входить: 
 хлів з гаражем загальною площею 40.6 кв. м.: цегляний з 

фундаментом із каменю, має дерев’яне перекриття, 
підлога бетонна, накритий шифером.  

 погріб: цегляний, з/бетонне перекриття, земляна підлога, 
накритий шифером. 

 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н (колишній 
Красилівський)*, с.Кременчуки, вул. Центральна, 46-в: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1274.6 Господарські будівлі. 
 

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Хмельницька обл., Хмельницький р-н (колишній 
Красилівський)*, с.Кременчуки, вул. Центральна, 46-в: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Постанова Верховної Ради України від 17.07.2020 №807 «Про утворення та ліквідацію 
районів». 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1583 га 
Загальна площа будівель  та  споруд: 

40,6 кв. м. 

06.10.2022  

Хлів з гаражем 
загальною площею  
40,6 кв.м та погріб 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загаль-
на 

площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності та 
власник 
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Витяг з Державного 
реєстра речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності 
№162552144 від 
08.04.2019 

Державна 

Державна служба 
України з питань 
безпечності 
харчових продуктів 
та захисту 
споживачів. Код за 
ЄДРПОУ 39924774 

Погріб -- 

Назва Площа 
земель-

ної 
ділянки, 

кв.м. 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки 

Форма власності, підстава на 
право користування 

земельною ділянкою, 
інформація про обтяження 
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Землі житлової та 
громадської 
забудови. 

Комунальна.  
Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого 
речового права № 43525223  
від 09.09.2015.  
Під об’єктом приватизації 
окремо земельна ділянка не 
виділена. 



https://bit.ly/3xJDOzy 

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 

Договори оренди щодо об’єкта не укладались. 
 
 
 без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації:  
 пн-чт. з 8-00 до 17-15;  
 пт. з 8-00 до 16-00 
за місцем розташування об’єкта: Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н (колишній Красилівський), 
с.Кременчуки, вул. Центральна, 46-в.  
 

Відповідальна особа: 
 від Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій та Хмельницькій областях: 
Степасюк Юрій Михайлович, тел. ( 067) 8555717;  

 від Державної установи «Хмельницька обласна 
фітосанітарна лабораторія»: Грицина Максим 
Михайлович, тел. (0382) 670901. 

 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях;  
 адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10;  
 e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.  

Умови приватизації: 
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