
Тернопільська обл., 
Кременецький (Лановецький)* р-н, 
м. Ланівці, вул. Українська, буд. 48

Об'єкт приватизації – адміністративний будинок 
загальною площею 113,2 кв. м. 

Балансоутримувач: Головне управління Держпрод-
споживслужби в Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 
40310895), адреса: 46008, Тернопільська обл., 
м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20; тел. (0352) 52-10-10.

Опис: об'єкт приватизації – одноповерховий окремо 
стоячий адміністративний будинок літера «А» загальною 
площею 113,2 кв.м; третьої групи капітальності; 
рік побудови будівлі – 1971; матеріали стін: цегла.
Адміністративний будинок і прилегла територія 
знаходяться в занедбаному, антисанітарному стані. 
Прохід до будинку – через зарості кущів та дерев.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований
за адресою: Тернопільська обл., Кременецький
(Лановецький)* р-н, м. Ланівці, вул. Українська, буд. 48:

* Лановецький р-н ліквідовано відповідно до Постанови  Верховної Ради України від
17.07.2020 № 807- ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».

Функціональне використання: 1220 – Будівлі офісні.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не 
виділена.

Станом на 01.12.2022 Об’єкт приватизації в оренді не 
перебуває.

Загальна площа земельних ділянок:

не виділена

Загальна площа будівель та споруд:

113,2 кв. м.

09.12.2022

Адміністративний будинок 
загальною площею 
113,2 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 від 
19.07.2019,  
інднексний номер 
витягу: 174476974

Державна
Державна служба 
України з питань 
безпечності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів (код за 
ЄДРПОУ 39924774)



https://bit.ly/3FdApNS

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

Умови приватизації:

 без умов.

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9-00 до 17-00
за місцем його розташування за адресою: 
Тернопільська обл., Кременецький (Лановецький) р-н, 
м. Ланівці, вул. Українська, буд. 48. 

Контактні особи на об’єкті:
 Іванюта Борис Володимирович - начальник відділу 

правового забезпечення, 
тел. (0352) 52-10-25, 098 773 26 72; 

 Ковалишин Ірина Іванівна - провідний бухгалтер 
відділу бухгалтерського обліку та звітності, 
тел. (0352) 52-35-58, 050 694 44 80, 
e-mail: info@dpss-te.gov.ua.

Організатор аукціону: 
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях; 

 адреса: 76019, м. Івано - Франківськ, 
вул. Василіянок, 48;

 адреса веб-сайту: 
www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil.html; 

 телефон для довідок: (0352) 25-04-87;
 час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), 

у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 
до 12.45.

Контактна особа організатора аукціону:
 Белошицький Руслан Анатолійович; 
 e-mail: ternopilspfu@gmail.com; 
 тел. (0352) 52-73-77.
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