
59000, Чернівецька обл., 
Чернівецький р-н, м. Сторожинець, 
вул. Лопуляка, 8 

Окреме майно (розмір частки 38/100) у складі:                                 
в адмінбудинку літ. "А-ІІІ", приміщення: Пд. І – 8.50  кв.м, 
н/пд ІІ - 10.10 кв.м, н/пд 1-1 9.10 кв.м, н/пд 2-1 7.60 кв.м, 
н/пд 3-1 12.10 кв.м, 3-1 15.60 кв.м, 3-2 23.60 кв.м, 3-3 10.40 
кв.м, 3-4 10.00 кв.м, 3-5 23.60 кв.м, 3-6  12.10 кв.м, 3-7 7.50 
кв.м, 3-8 1.30 кв.м, 3-9 1.00 кв.м, 3-10 15.50 кв.м, 3-11.3.40 
кв.м, 3-12 15.60 кв.м, 3-13 11.20 кв.м, 3-14 15.40 кв.м, 3-15 
33.40 кв.м, 3-16 3.60 кв.м, 3-17 11.50 кв.м, 3-18 15.30 кв.м, 3-
19 13.40 кв.м, гараж літ."Б“. 
 

Балансоутримувач: Головне Управління статистики                      
у Чернівецькій області (код за ЄДРПОУ 02363066),                       
адреса: 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 249-А,                                       
телефони: (0372) 550942, (0372) 581933. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: 59000, Чернівецька обл., Чернівецький р-н,                      
м. Сторожинець, вул. Лопуляка, 8: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Функціональне використання: 1999.9 – інші будівлі. 
 

Відомості  про земельну ділянку: земельна ділянка під 
об’єктом приватизації окремо не виділена.  
 

Станом на 01.09.2022 об’єкт в оренді не перебуває. 
 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 
Загальна площа будівель  та  споруд: 

290,8 кв. м. 

05.10.2022  

Окреме майно  
(розмір частки 38/100) 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загаль-
на 

площа  

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення права 
власності 

Форма 
власності та 

власник 
Окреме 
майно 
(розмір 
частки 
38/100) 

290,8 9693162 

Витяг про реєстрацію права 
власності на нерухоме майно 
від 08.04.2005 №6955090,  
Серія СВО №296165,  
Свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно 
від 08.04.2005 Серія ЯЯЯ № 
228461. 
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’єкта нерухомого майна від 

30.08.2022 №308523775   

Державна. 
В  оператив-
ному 
управлінні 
Головного 
управління 
статистики у  
Чернівецькій 

області (код за 

ЄДРПОУ - 
02363066) 



https://bit.ly/3rAAzsg 

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 

 без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації:  
 у робочі дні – з 8.00 до 17.00;  
 у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 
за місцем його розташування за адресою:  
59000, Чернівецька обл., Чернівецький р-н,  
м. Сторожинець, вул. Лопуляка, 8. 
 

Відповідальна особа:  
 Поляк Алла Степанівна – фахівець з інтерв’ювання відділу 

збирання даних вибіркових обстежень населення 
Головного управління статистики у Чернівецькій області;  

 телефон: 099 726 34 95. 
 

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 від Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Чернівецькій  області Регіонального 
відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях:  
 Ярмистий Василь Іванович;  
 телефон для довідок: (0372) 51-11-23. 

Умови приватизації: 

mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html

