
67700, Одеська обл.,                                          
м. Білгород-Дністровський,                         
вул. Кочубинського, 52-Б 

«Будівля контори-лабораторії» .  
 

Балансоутримувач:  ТДВ «ПМК-225» (код за ЄДРПОУ 
01039857), адреса: 67700, Одеська обл., м. Білгород-
Дністровський, вул. Кочубинського, 52. Контактна особа: 
Браверман Вячеслав Якович; тел. (050) 336-64-75,                     
e-mail braverman@resources.odessa.ua. 
 

Об’єкт приватизації - майно, яке не увійшло до статутного 
капіталу створеного ВАТ „ПМК №225”, правонаступником 
прав та обов’язків якого є ТДВ «ПМК  - 225» (код за 
ЄДРПОУ 01039857). 
 

Опис: об’єкт приватизації – триповерхова будівля з 
підвалом загальною площею 1193,0 кв.м. Загальна 
площа підвалу – 69,6 кв.м, приміщень першого поверху – 
365,4 кв.м, приміщень другого поверху – 370,6 кв.м, 
приміщень третього поверху – 387,4 кв.м. Об'єкт не 
використовується за функціональним призначенням. 
Інженерні комунікації будівлі від міських мереж: водо- та 
електропостачання, каналізація; теплопостачання 
відсутнє, прилади опалення демонтовані.  
Технічний стан конструктивних елементів, інженерних 
комунікацій – незадовільний. 
 

Відомості про земельну ділянку земельна ділянка під 
будівлею  контори-лабораторії окремо не виділена.  
 

Відомості про договори оренди: договори оренди 
станом на 30.09.2022, укладені щодо об’єкта або його 
частини, відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 
Загальна площа будівель та споруд: 

1193,0 кв. м. 

 

20.10.2022  

Будівля контори-
лабораторії 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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https://bit.ly/3TkrIa3 

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: 
 без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні  з 09-00 до             
16-00 години за місцем розташування об’єкта 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, +38(095)-799-88-57  spfu51@gmail.com. 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,  
вул. Кочубинського, 52-Б: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: об'єкт не 
використовується за функціональним призначенням. 

Назва  Загаль
на 

площа 
(м кв.) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення права 

власності 
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 Витяг з Єдиного 

реєстру об'єктів 
державної 
власності щодо 
державного майна 
№4413 від 
05.03.2019 

Державна, Держава 
Україна в особі Фонду 
державного майна 
України  
(код за ЄДРПОУ 
00032945) 
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