
Одеська обл., 
м. Білгород-Дністровський, 
вул. Кишинівська, 32

Об’єкт соціально-культурного призначення – медпункт.

Балансоутримувач: ПАТ «Завод «Тіра» (код за ЄДРПОУ 
14309050), адреса: 67701, Одеська обл., м. Білгород-
Дністровський, вул. Кишинівська, 32,
телефон: +380970084733.

Опис: об’єкт приватизації складається з 29 приміщень 
загальною площею 419,5 кв.м та 12 одиниць обладнання
(апарат УВЧ-66, облучатель бактерицидний, крісло 
зуболікувальне, крісло гінекологічне, установка 
зуболікувальна, апарат СНИМ-1, інгалятор, лікувально-
профілактичний комплекс, бормашина з головкою, 
велоергометр, холодильник „Кодри”, кондиціонер БК-
1550). 
Приміщення розміщуються на І та ІІ поверхах в прибудові 
до виробничої будівлі – корпус №2 літ „В”, що 
розташована на території підприємства, знаходиться в 
незадовільному стані і не має окремого виходу з території 
заводу; рік побудови - 1975. 
Приміщення відключені від інженерних мереж, не 
функціонують, потребують капітального ремонту. 
Обладнання зношене, не функціонує.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, 
вул. Кишинівська, 32:

Функціональне використання: 1264.4 Поліклініки, пункти
медичного обслуговування та консультації.

Відомості про земельні ділянки: інформація відсутня.

Станом на 01.01.2023 договори оренди, укладені щодо 
об’єкта або його частини, відсутні.

Загальна площа земельних ділянок:

відсутня

Загальна площа будівель та споруд:

419,5 кв. м.

18.01.2023

Медпункт

Загальні характеристики

Вид майна: об’єкт соціально-
культурного призначення
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речових прав на нерухоме 
мано про реєстрацію права 
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https://bit.ly/3Wnmueo

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:
 покупець не може перепрофільовувати об’єкт

протягом 1 року з моменту переходу права 
власності. 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 09-00 до             
16-00 години за місцем розташування об’єкта за 
попередньою домовленістю з організатором аукціону.

Організатор аукціону: 
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Одеській та Миколаївській областях;
 адреса: 65048,  м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,                

к. 1106;
 час роботи: з 08-00 до 17-00 (крім вихідних),                             

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

 адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua.

Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, 
адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.

Контактна особа:
 Ланова Юлія Віталіївна; 
 телефон: (048) 731-40-43, мобільний телефон:               

(095) 799-88-57; 
 адреса електронної пошти: spfu51@gmail.com.
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