
Хмельницька обл.,                          
Хмельницький р-н (колишній 
Летичівський),                                             
смт Летичів, вул. І. Франка, 33 

Погріб, загальною площею 113,8 кв. м. 
 

Балансоутримувач: ВАТ  «Летичівський агрегатний завод»,  
код  ЄДРПОУ 00901683, за адресою: Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н (колишній Летичівський), смт Летичів,  
вул. І. Франка, 33, тел. (067) 673-95-28. 
 

 Опис об’єкта: погріб загальною площею 113,8 кв. м.: 
фундамент – з/б блоки; 

 стіни – цегляні;  
 перекриття - з/б плити;  
 підлога – земляна. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н (колишній 
Летичівський)* , смт Летичів, вул. І. Франка, 33: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Постанова Верховної Ради України від 17.07.2020 №807  
«Про утворення та ліквідацію районів». 
Функціональне використання: 1274.6 Господарські будівлі. 
 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації: окремо не 
виділена. 
 

Договори оренди щодо об’єкта: не укладались. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 
Загальна площа будівель  та  споруд: 

113,8 кв. м. 

06.10.2022  

Погріб, загальною 
площею 113,8 кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності 
№127542941  
від 14.06.2018 

Державна, 
Регіональне 
відділення Фонду 
державного майна 
України по 
Вінницькій та 
Хмельницькій 
областях, код  
ЄДРПОУ 42964094 



https://bit.ly/3o1yDYj 

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:  
 пн-чт. з 8-00 до 17-15;  
 пт. з 8-00 до 16-00 
за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н 
(колишній Летичівський) , смт Летичів, вул. І. Франка, 33. 
 

Відповідальна особа: 
 від Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій та Хмельницькій областях: 
Степасюк Юрій Михайлович, тел. (067) 855-57-17;  

 від балансоутримувача: Бортник Володимир Іванович, 
тел. (067) 673-95-28. 

 

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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