
Вінницька обл.,                   
Крижопільський р-н, с. Соколівка, 
вул. Службова, 1в 

Будівля їдальні загальною площею 168,7 кв.м, що не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 371794 (ліквідований). 
 
Балансоутримувач: відсутній. 
 
Опис об’єкта:  одноповерхова будівля їдальні літ. А з прибудовою 
літ. а, загальною площею 168,7 кв.м, з підпірними стінами літ. а1, 
а2, а3, вхідною площадкою літ. а4. Рік побудови – 1984.  
 
Характеристика конструктиву будівлі та наявних комунікацій: 
 
• фундамент - кам’яний;  
• стіни – цегляні; 
• покрівля – шиферна.  
 
Є електроживлення, водопровід та каналізація.  
 
Стан задовільний. 
  
Відомості про об‘єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: 24633, Вінницька обл., Крижопільський р-н,                       
с. Соколівка, вул. Службова, 1в: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне призначення: 1230.4 будівлі їдальні. 
 
Відомості про земельну ділянку, , на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка окремо не виділена. 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель та споруд: 

168,7 кв. м. 

20.04.2021  

Будівля їдальні заг.пл. 168,7 
кв.м, що не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ 
“Соколівський цукровий 
завод” 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 

площа            

(м кв.) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності 
та власник 

Будівля 
їдальні  

168,7 
1817824
405219 

Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 
реєстрацію права 

власності, № 166798808 
від 16.05.2019 

Державна.  
Регіональне 

відділення Фонду 
державного майна 

України по 
Вінницькій та 
Хмельницькій 

областях 



https://bit.ly/3epbaKL 

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 

Інформація про договір оренди: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Умови приватизації: Покупець зобов’язаний протягом 30 
календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені РВ ФДМУ 
по Вінницькій та Хмельницькій областях на оплату послуги, 
наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для 
проведення оцінки об’єкта приватизації, в сумі 4800,00 грн., 
без ПДВ. 
 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 
14-00 за місцем його розташування за адресою:  
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Соколівка,                 
вул. Службова, 1в.  
Телефон: (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 
 
Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна, головний 
спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління 
приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами держави РВ ФДМУ по Вінницькій та 
Хмельницькій областях. 
 
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/. Телефон для довідок (0432) 67-27-
46. 

Орендар  Назва  
об’єкта 
оренди  

Орендо-
вана 

площа 
(кв.м) 

Цільове призначення 
оренди  

Реквізити 
договору 
оренди та 

термін його дії  

Орендна 
плата за           
1 кв.м  за 

місяць без 
ПДВ (грн.)  

ФОП           
Вовк 
Лариса 
Вікто-
рівна 

окремо 
розташо-
вана 
будівля 
їдальні 
(літ. А) із 
прибу-
довою 
(літ.а) 

168,7 

– здійснення торгівлі 
продовольчими 
товарами, крім товарів 
підакцизної групи 
(пл.144,2 кв.м: прим. 
№1 – №6, №8, №10); 
– здійснення торгівлі 
продовольчими 
товарами, крім товарів 
підакцизної групи (пл. 
14,1 кв.м прим. №9); 
– здійснення торгівлі 
непродовольчими 
товарами (пл. 10,4 
кв.м: прим. №7) 

№ 293-ГТз 
08.04.2009 
по 
31.03.2021. 
Продов-
ження 
договору 
оренди, 
призначе-
но аукціон 
в ЕТС 
«Прозорро
.Продажі» 
на 
22.04.2021 

1084,24 

mailto:privatization@spfu.gov.ua
mailto:vinnytsia@spfu.gov.ua
mailto:vinnytsia@spfu.gov.ua
mailto:vinnytsia@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/

