
60300, Чернівецька обл., 
Чернівецький р-н (колишній
Новоселицький), м. Новоселиця, 
вул. Комарова,7/1

Окреме майно - нежитлова будівля (колишнє ЗСЦЗ 
сховище №197/001).

Балансоутримувач: ТОВ «Припрутська пересувна
механізована колона №152» (код за ЄДРПОУ 01037698),  
адреса: 60300, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, 
м. Новоселиця, вул. Комарова,7/1, телефони: (03733) 
20337, (050) 044 89 78.

Опис: об’єкт приватизації - нежитлова будівля (колишнє
ЗСЦЗ сховище №197/001) місткістю на 150 осіб, загальною
площею 151,6 кв.м., рік введення в експлуатацію – 1986.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: 60300, Чернівецька обл., Чернівецький р-н 
(колишній Новоселицький)*, м. Новоселиця, 
вул. Комарова,7/1:

* район ліквідовано відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про утворення та 
ліквідацію районів” від 17.07.2020 №807-ІХ.

Функціональне використання: 999 – інші об’єкти.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під
об’єктом приватизації окремо не виділена. 

Станом на 01.03.2022 об’єкт в оренді не перебуває.

Загальна площа земельних ділянок:

не виділена

Загальна площа будівель та споруд:

151,6 кв. м.

27.03.2023

Нежитлова будівля
(колишнє ЗСЦЗ сховище
№197/001)

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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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’єкта 
нерухомого майна від 05.10.2022 
№311646201, Свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно від 
03.04.2012 , серія САС №094589

Державна, 
Регіональне 
відділення 
ФДМУ по Івано-
Франківські, 
Чернівецькій та 
Тернопільській 
областях 
(код за ЄДРПОУ 
42891875)



https://bit.ly/3LTYdLl

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

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 8.00 до 15.45 
за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький р-н 
(колишній Новоселицький), м. Новоселиця, 
вул. Комарова,7/1.

Відповідальна особа:
 Ротар Тетяна Олексіївна – директорка ТОВ 

«Припрутська пересувна механізована колона 
№152»; 

 телефон (03733) 20337,  (050) 044 89 78.

Організатор аукціону:
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях; 

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

 адреса веб-сайту: ivano-frankivsk@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).

Представник організатора аукціону:
 Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Чернівецькій  області Регіонального відділення по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях; 

 тел/факс (0372) 51-11-23, 
 e-mail: chernivtsi@spfu.gov.ua.

Контактна особа: 
 Ярмистий Василь Іванович; 
 телефон для довідок: (0372) 51-11-23; 
 адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.

Умови продажу:  
 без умов.
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