
Одеська область, Одеський район 
(колишній Овідіопольський район), 
смт Авангард, вул. Теплична, 1

Окреме майно - приміщення магазину.

Балансоутримувач: КСП «Тепличне» (ПП «Тепличне»), 
код за ЄДРПОУ 05528964), адреса: 67806, Одеська обл., 
Одеський район (колишній Овідіопольський район), 
смт Авангард, вул. Теплична, 1.

Опис: об’єкт приватизації – приміщення магазину (літ. Щ), 
що складається з побутових та складських приміщень, 
залів для відвідувачів, перебуває у задовільному 
технічному стані. Рік побудови – 1987р. Фундамент -
бетон. Стіни – черепашник. 
Наявне електропостачання та опалення (електро).

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Одеська обл., Одеський район* (колишній
Овідіопольський район), смт Авангард, вул. Теплична, 1:

* Овідіопольський район в Одеській області ліквідовано відповідно до  Постанови 
Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-ІХ „Про утворення та ліквідацію 
районів”. 

Функціональне використання: 1230.1 Торгові центри, 
універмаги, магазини.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під
Об’єктом приватизації окремо не відведена.

Станом на 01.02.2023 договори оренди, укладені щодо
об’єкта або його частини, відсутні.

Загальна площа земельних ділянок:

не відведена

Загальна площа будівель та споруд:

123,0 кв. м.

03.02.2023

Приміщення магазину

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
індексний номер 151775752 
від 02.01.2019, номер запису про 
право власності №29750292 
від 26.12.2018

Державна, 
Фонд 
державного 
майна 
України (код 
за ЄДРПОУ 
00032945)



https://bit.ly/3JFISNw

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 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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