
Окреме майно у складі: нежитлові приміщення майнового 
комплексу з майном: теплиці, А, загальною площею 64159,3 кв.м; 
адміністративні приміщення, Б, загальною площею 777,8 кв.м; підсобні 
приміщення, Б1, загальною площею 378,8 кв.м; їдальня, Б2, загальною 
площею 396,5 кв.м; склад, Б3, загальною площею 423,9 кв.м; гараж-
майстерня, Б4, загальною площею 831,1 кв.м; котельня, Е, загальною 
площею 734,4 кв.м; ГРП, Ж, загальною площею 52,8 кв.м; склад, З, 
загальною площею 564,7 кв.м; склад, К, загальною площею 577,7 кв.м; 
склад, Л, загальною площею 94,5 кв.м; трансформаторна, М, 
загальною площею 82,8 кв.м; склад, Н, загальною площею 52,1 кв.м; 
склад, О, загальною площею 208,2 кв.м; лабораторія, П, загальною 
площею 470,2 кв.м та альтанка дерев’яна, альтанка, благоустрій 
території, водопостачання внутрішнє, зовнішнє електропостачання, 
каналізація, колодязь (2 шт.), комплект обладнання для пророщування 
насіння, міжцехова каналізація (2 шт.), міжцехове водопостачання, 
міжцехове газопостачання, міжцехове опалення, міжцехове 
теплопостачання, огорожа території, озеленення, підводящий
газопровід, радіофікація і телефонний зв’язок, резервуар (3 шт.), 
система обладнання для інтенсивного пророщування рослин, система 
теплопостачання, зовнішні тепломережі, зарядна установка (2 шт.), 
комутатор ЛВС АТ-фс16/16 порт 100 мб (2 шт.), кондиціонер РАС-26, 
кондиціонер DAEWOO SB - 121LH, кондиціонер LG, кондиціонер LG, 
кондиціонер SAMSUNG, лінії диспетчеризації, оприскувач (2 шт.), 
охоронно-пожежна сигналізація, витяжна вентиляційна установка, 
водонагрівач 325*4000 (4 шт.), водонагрівач АВД-114, котельна 
установка, система крапельного поливу, кондиціонер Самсунг СН 12з, 
система відеоспостереження, установка очищення води мембранного 
типу EW-300-17, електровізок (11 шт.), водонагрівач, електроводо-
нагрівач, мережа; нежитлові приміщення майнового комплексу з 
майном: теплиця, підсобні приміщення, А, загальною площею 3751,4 
кв.м; приміщення охорони, Б, загальною площею 17,2 кв.м; прохідна, 
В, загальною площею 14,5 кв.м; трансформаторна, Г, загальною 
площею 26,8 кв.м та комплект обладнання для інтенсивного 
вирощування рослин, камера холодильна, кондиціонер РАС-26, 
водонагрівач.
Балансоутримувач: Філія «Управління «Укргазтехзв’язок» 
АТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 00154453), адреса: 08153, Київська 
обл., м. Боярка, вул. Білогородська, 61, тел. +38 (044) 406-3288. 
Відомості про об‘єкт (нерухоме майно): об‘єкт включає 19 зареєстро-
ваних одиниць будівель та споруд (теплиці, адміністративні і підсобні 
приміщення, їдальня, 6 складів, гараж-майстерня, котельня, ГРП, 2 
трансформаторні, лабораторія, приміщення охорони, прохідна тощо) 
загальною площею 73614,7 кв.м. Будівлі не використовуються.
Власник: Держава в особі Кабінету Міністрів України, в повному 
господарському віданні дочірньої компанії "Укртрансгаз" національної 
акціонерної компанії "Нафтогаз України", (код за ЄДРПОУ 30019801).  

Загальна площа земельних ділянок:

22,4261 га

Загальна площа будівель та споруд:

73614,7 кв. м.

01.02.2023

Окреме майно у складі: 
нежитлові приміщення
майнового комплексу з 
майном

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно

Івано-Франківська область, 
Івано-Франківський р-н, 
с/рада Підгірська, урочище Степич, 2,                                                       
с/рада Похівська, урочище «Коло 
компресорної», 1



Відомості про земельні ділянки, розташовані за адресами:  
 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с/рада Підгірська, 

урочище Степич, 2* (земельна ділянка 1);
 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с/рада Похівська, 

урочище «Коло компресорної», 1* (земельна ділянка 2):

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

Станом на 01.01.2023 об’єкт в оренді не перебуває.
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Державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою серія 
ІФ № 01-01/4/000005 від 28.04.1994, 
виданий на підставі рішення Підгірської 
сільської ради від 25.01.1994 № 3.
Правокористувач - Богородчанське
тепличне господарство управління 
магістральних газопроводів 
«Прикарпаттрансгаз»

2 16261 кв.м.
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Державна. Державний акт на право 
постійного користування земельною 
ділянкою серія І-ІФ № 000853 від 
03.03.2003, виданий на підставі рішення 
Богородчанської райдержадміністрації 
від 29.01.2003 № 32. Правокористувач -
Дочірня компанія «Укртрансгаз» 
національної акціонерної компанії 
«Нафтогаз України» (код за ЄДРПОУ 
30019801). Витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну 
ділянку, номер НВ-5300979272022 від 
23.12.2022. Відомості про обмеження у 
використанні земельної ділянки: 
охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта 
енергетичної системи площею 0,0391 га; 
охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта 
енергетичної системи площею 0,0419 га; 
охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта 
транспорту площею 1,6261 га; охоронна 
зона навколо (уздовж) об’єкта енерге-
тичної системи площею 0,0162 га.

https://bit.ly/3kYgmfV

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.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 
за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська область, 
Івано-Франківський р-н, с/рада Підгірська, урочище Степич, 2, 
с/рада Похівська, урочище «Коло компресорної», 1.

Організатор аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: 
м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48, ІІІ поверх, адреса веб-
сайту: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 752367. Час роботи – робочі дні 
з 8.00 до 17.00 (в п'ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за 
забезпечення можливості огляду об’єкта:
Клеймьонова Ірина Василівна, тел.(0342)752367, 
адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.

mailto:privatization@spfu.gov.ua
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