
Вінницька обл.,                                   
Піщанський р-н, с. Попелюхи,                  
вул. Тараса Шевченка, 66-А 

Будинок для сезонних працівників загальною площею 677,5 
кв.м. 
 

Балансоутримувач: ПрАТ «Сад України» (код за ЄДРПОУ 
00414316), адреса: Вінницька обл., Піщанський р-н,                    
с. Дмитрашківка, вул. Садова, 1, телефон: (04349) 2-63-38. 
 

Опис об’єкта: двоповерхова будівля літ. «А» загальною 
площею 677,5 кв.м, з прибудовою літ. «а» та вхідними 
майданчиками літ. «а1», «а2». Рік побудови - 1990. Фундамент 
бутобетонний, стіни з блоку черепашника, покрівля шиферна, 
перекриття залізобетонні, підлога дощата. Наявне 
електропостачання. Водопровід та каналізація відсутні. 
Фізичний знос 40%. Стан задовільний. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: 23434, Вінницька обл., Піщанський р-н,  
с. Попелюхи, вул. Тараса Шевченка, 66-А: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: 1212.9 Інші будівлі для 
тимчасового проживання. 
 

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка окремо не виділена.  
 

Договори оренди: відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 
Загальна площа будівель  та  споруд: 

677,5 кв. м. 

09.07.2021  

Будинок для сезонних 
працівників загальною 
площею 677,5 кв.м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності, № 
221356047 від 
25.08.2020 

Державна.  
Регіональне 
відділення Фонду 
державного майна 
України по Вінницькій 
та Хмельницькій 
областях (код за 
ЄДРПОУ 42964094) 



https://bit.ly/2QOAv98 

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 

 покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з 
дня укладання договору купівлі-продажу об’єкта 
приватизації компенсувати витрати, понесені 
Регіональним відділенням Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях на 
оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, 
що був залучений для проведення оцінки об’єкта 
приватизації, в сумі 5350,00 грн. (без урахування ПДВ). 

 

Огляд об'єкта приватизації:  у робочі дні з 9-00 до 14-00 за 
місцем розташування об’єкта:  
 

Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Попелюхи, вул. Тараса 
Шевченка, 66-А. 
 

Контактна особа від балансоутримувача:  
 Колісник Володимир Климович, генеральний директор 

ПрАТ «Сад України»;  
 телефон: (04349) 2-63-38;   
 E-mail: alekspodd_sad@ukr.net 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій та Хмельницькій областях;  
 адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10;  
 e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua;  
 адреса веб-сайту - http://www.spfu.gov.ua/ 
 
Телефон для довідок (0432) 67-27-46. 

 
Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна, 
головний спеціаліст відділу приватизації державного майна 
Управління приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами держави Регіонального відділення  
Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях.  

Умови приватизації: 
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