
59307, Чернівецька область, 
Чернівецький район, с. Суховерхів, 
вул. Центральна, 31 

Частина будівлі колишнього медпункту площею 42,3 кв.м. 
Балансоутримувач : ТзОВ «Суховерхівське»  (код за ЄДРПОУ 
31716233), адреса: 59307, Чернівецька область, Чернівецький 
район, с. Суховерхів, вул. Центральна, 31. 
Опис: об’єкт приватизації складає 56/100 часток будівлі, 
загальна площа якої - 75,2 кв.м (44/100 перебуває у приватній 
власності). Відсутній технічний паспорт на об’єкт приватизації 
та реєстрація права власності на частину будівлі колишнього 
медпункту (56/100) відсутня*. 
*У зв’язку з необхідністю виготовлення документів для нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, відповідно до 
вимог частини 1 ст.26 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» переможець електронного аукціону після сплати ним в 
повному обсязі ціни продажу об’єкта  повинен протягом 25 робочих днів з дня 
формування протоколу про результати електронного аукціону укласти з 
державним органом приватизації попередній договір купівлі-продажу об’єкта 
приватизації.  
Витрати, пов’язані з виготовленням документів для нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, покладаються на переможця 
електронного аукціону. Договір купівлі-продажу об’єкта приватизації 
укладається протягом 60 робочих днів з дня укладення попереднього 
договору. 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: 59307, Чернівецька область, Чернівецький район,  
с. Суховерхів, вул. Центральна, 31: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Функціональне використання: 999 – інші об’єкти. 
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом 
приватизації окремо не виділена.  
Станом на 01.11.2022 об’єкт, або його частина в оренді не 
перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель та споруд: 

42,3 кв. м. 

07.11.2022  

Частина будівлі 
колишнього медпункту 
площею 42,3 кв.м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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42,3 1811401 

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 №286152029 від 
23.11.2021, Свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно , серія ССА 
№332209 від 10.07.2003,  видане 
Виконавчим комітетом Суховерхівської 
сільської ради, рішення №58/7 від 
09.07.2003. Витяг про реєстрацію права 
власності на нерухоме  майно від 
10.07.2003 серія ВАА №290883, номер 
Витягу 970462 
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https://bit.ly/3WLeDJi 

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 

Огляд об'єкта приватизації:  
 у робочі дні  з 8.00 до 17.00;  
 в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 
за місцем розташування об’єкта:  
Чернівецька область, Чернівецький район, с. Суховерхів, 
вул. Центральна, 31. 
 

Відповідальна особа:  
 Олексюк Микола Васильович; 
 моб. телефон: 0669446831. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях; 

 адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48;  
 адреса веб-сайту: 

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 продажу:   
 без умов. 
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