
Вінницька обл., Могилів-    
Подільський р-н, с. Нагоряни,                     
вул. М. Грушевського, 50А 

Лазня загальною площею 41,2 кв.м, яка не увійшла до 
статутного капіталу СВАТ «Рубін», код за ЄДРПОУ 
30067661 (ліквідований). 
 

Балансоутримувач: відсутній. 
 

Опис: об’єкт приватизації - будівля лазні - одноповерхова, 
без підвалу, загальною площею 41,2 кв.м.  
Рік побудови - 1974.  
 

Характеристика конструктиву та наявних комунікацій: 
 фундамент – бутовий;  
 стіни – блок;  
 покрівля – відсутня;  
 перекриття - з/бетон;  
 підлога – бетон;  
 вікна та двері відсутні;  
 інженерне обладнання відсутнє.  
 

Стан будівлі незадовільний.  
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н,  
с. Нагоряни, вул. М. Грушевського, 50А: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1274.4 лазні. 
 

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований 
об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом 
приватизації окремо не виділена.  
 

Станом на 20.10.2022 об’єкт приватизації в оренді не 
перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 
Загальна площа будівель  та  споруд: 

41,2 кв. м. 

27.10.2022  

Лазня загальною площею 
41,2 кв.м, яка не увійшла  
до статутного капіталу  
СВАТ «Рубін» 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення 

Назва Загаль-
на 

площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності та 
власник 

Лазня  41,2 
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 Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про реєстра-
цію права власнос-
ті, № 203610844                 
від 11.03.2020 

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



https://bit.ly/3oORWVt 

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 

 об’єкт може бути перепрофільований. 
 

Огляд об'єкта приватизації:   
 понеділок - четвер – з 8.00 до 17.00;  
 у п’ятницю – з 8.00 до 16.00   
за місцем його розташування за адресою:  
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Нагоряни,  
вул. М. Грушевського, 50А. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях;  
 адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10;  
 телефон для довідок (0432) 67-26-08; 
 адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/. 

 
Контактна особа від організатора аукціону:  
 Войтова Людмила Олексіївна, головний спеціаліст 

відділу приватизації державного майна Управління 
приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами держави Регіонального 
відділення  Фонду державного майна України по 
Вінницькій та Хмельницькій областях; 

 телефон для довідок: (0432) 67-26-08;  
 e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 
  

Умови приватизації: 
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