
Будинок з надвірними будівлями та спорудами заг.пл. 152,7 кв.м, 
у т.ч. будівля літ. «А», заг.пл. 85,8 кв.м, веранда, літ. «а», ганок літ. 
«а1», ганок літ. «а2», веранда літ. «а3», підвал літ. «а4», погріб літ. 
«Б», вбиральня літ. «В», сарай, сарай-добудова літ. «Г», «Г1», заг.пл. 
47,6 кв.м, гараж літ. «Д» заг.пл. 19,3 кв.м, огорожа «1», ворота «2», 
ворота «3», хвіртка «4», басейн - I, вимощення - II.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспожив-служби                
у Вінницькій області (код за ЄДРПОУ 40310643), адреса: 21036, 
м. Вінниця, вул. Максимовича, 19, тел. (0432) 65-88-00, 
E-мейл:  info@vingudpss.gov.ua.
Опис: об’єкт приватизації - будинок з надвірними будівлями та 
спорудами заг.пл. 152,7 кв.м,  у т.ч: 
 нежитлова одноповерхова будівля літ. «А», веранда літ. «а», 

веранда літ. «а3»  - заг.пл. 85,8 кв.м: фундамент – камінь, покрівля 
– шифер, підлога – дерев’яна; 

 ганок літ. «а1», ганок літ. «а2»: фундамент – камінь; підвал літ. 
«а4»: фундамент – земляні роботи, стіни – камінь, перекриття –
залізобетон, підлога – земляна, 1963 року побудови; 

 погріб літ. «Б» площа основи 22,04 кв.м: фундамент – земляні 
роботи, стіни – кам’яні, підлога – земля, 1962 року побудови; 

 вбиральня літ. «В»: фундамент – земляні роботи, стіни – дошка, 
покрівля – шифер, підлога – дошка, 1962 року побудови; 

 сарай літ. «Г» заг.пл. 36,3 кв.м: фундамент – камінь, стіни – цегла, 
покрівля – шифер, підлога – цемент; сарай-добудова літ. «Г1» 
заг.пл. 11,3 кв.м: фундамент - камінь, стіни – цегла, покрівля шифер 
(заг.пл. по літ. «Г»,»Г1» - 47,6 кв.м), 1980 року побудови; 

 гараж літ. «Д» заг.пл. 19,3 кв.м: фундамент – камінь, стіни – цегла, 
покрівля – шифер, 1983 року побудови; 

 огорожа «1» з каменю цоколю та металевої сітки; 
 ворота «2» металеві; 
 ворота «3» металеві; 
 хвіртка «4» металева; 
 басейн - І для збору води: фундамент – цементний; 
 вимощення – ІІ: цементне. 
Наявне електропостачання та водопостачання. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Верхня 
Карпівська, 79:

Функціональне використання: 1999.9 Інші будівлі.

Загальна площа земельних ділянок:

0,096 га
Загальна площа будівель та споруд:

152,7 кв. м.

03.01.2023

Будинок з надвірними 
будівлями та спорудами 
заг.пл. 152,7 кв.м. 

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно

24000, Вінницька обл., 
м. Могилів-Подільський, 
вул. Верхня Карпівська, 79
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Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності 
№119381909 
від 03.04.2018

Державна, Головне 
управління Держ-
продспоживслужби
у Вінницькій області, 
код за ЄДРПОУ 
40310643

mailto:info@vingudpss.gov.ua


https://bit.ly/3Z19bTL

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: 
 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., м. Могилів-Подільський, вул. Верхня Карпівська, 
79.
Відповідальна особа від балансоутримувача:
 Фелько Яна Дмитрівна; 
 тел. +380 (67) 215 13 70.
Організатор аукціону: 
 Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Вінницькій та Хмельницькій областях;
 адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10;
 адреса веб-сайту - http://www.spfu.gov.ua/. 
Контактна особа від організатора аукціону: 
 Зарічук Віта Василівна, головний спеціаліст відділу фінансово-

економічної роботи та бухгалтерського обліку Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях; 

 телефон для довідок (063)3704816; 
 e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.

Умови приватизації:

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою:  
Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Верхня Карпівська
(Мосендза Л.), 79:

Станом на 27.12.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 
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Для іншого 
сільськогос-
подарського
призначення

Комунальна, 
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’єктів нерухомого 
майна від 22.12.2022 №318494660 
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