
Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н, 
с. Клопотівці, вул. Гагаріна, 5/1

Нежитлова будівля загальною площею 34,1 кв. м.

Балансоутримувач: Деражнянська районна державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00711528, 
за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький район, 
м. Деражня, вул. Промислова, 26, тел. (097)754-98-82.

Опис: об’єкт приватизації - одноповерхова цегляна будівля, рік 
побудови 1975, фундамент – бутовий камінь, покрівля - шифер. 
Інженерні комунікації – електроосвітлення. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н*, с. Клопотівці, 
вул. Гагаріна, 5/1:

Функціональне використання: 1274.6 Господарські будівлі.

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Хмельницька обл., Хмельницький р-н*, с. Клопотівці, 
вул. Гагаріна, 5/1:

* Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807 «Про утворення 
та ліквідацію районів» Деражнянський район ліквідовано.

Договори оренди щодо об’єкта або його частин станом на 
01.11.2022 року не укладались.

Загальна площа земельних ділянок:

0,3941 га

Загальна площа будівель та  споруд:

34,1 кв. м.

09.11.2022

Нежитлова будівля 
загальною площею 
34,1 кв. м.

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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Державна,

Державна служба 
України з питань 
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ЄДРПОУ 39924774
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03.01 Для 
будівництва та 
обслуговування 
будівель органів 
державної влади 
та місцевого 
самоврядування

Державна. Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію 
іншого речового права від 
21.02.2022 №300502013
Правокористувач: Деражнянська
районна державна лікарня 
ветеринарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00711528



https://bit.ly/3gdljiL

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 17-15;
 пт. – з 8-00 до 16-00
за місцем розташування об’єкта: 
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Клопотівці, 
вул. Гагаріна, 5/1.

Відповідальна особа від від балансоутримувача:
 Олег Іванович Шкабара;
 тел. (097) 754 98 82.

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.

Представник організатора аукціону: Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій та Хмельницькій областях.

Відповідальна особа від представника організатора 
аукціону: 
 Зеленська Олена Валентинівна; 
 тел. (067) 253-76-48. 

Умови приватизації:
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