
Вінниця, вул. Дубовецька, 33 

Теплотраса протяжністю 70 м, яка не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Вінницький консервний завод», код за ЄДРПОУ 
3058833, ліквідований. 
 

Балансоутримувач: відсутній. 
 

Опис: об’єкт приватизації – теплотраса, введена в 
експлуатацію у 1987 році, розташована на мокрих ґрунтах.  
До складу теплотраси входить:  
 6 металевих та 2 бетонні опори;  
 2 труби орієнтовним діаметром 150 мм, довжиною 

близько 70 метрів.  
Протягом останніх 16 років теплотраса не використовується за 
своїм призначенням.  
Технічний стан теплотраси незадовільний. Існують 
пошкодження, які свідчать про непридатність до експлуатації 
конструкції в запланованому напрямку без належного 
ремонту, руйнування антикорозійного покриття, вузлових 
з’єднань, механічні пошкодження тощо. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: м. Вінниця, вул. Дубовецька, 33: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: 2302.9 Споруди підприємств 
електро - та теплоенергетики інші. 
 

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

Договори оренди на майно не укладались. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 
Загальна довжина: 

70 м. 
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Теплотраса протяжністю 
70 м, яка не увійшла до 
статутного капіталу  
ВАТ «Вінницький 
консервний завод» 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва 
Довжина, 

м 
Підстава виникнення 

права власності 
Форма власності та власник 

Теплотраса 
протяжністю 
70 м 

70 

Не увійшла до 
статутного капіталу 
ВАТ «Вінницький 
консервний завод», 
код за ЄДРПОУ 
3058833 
(ліквідований) 

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



https://bit.ly/3Fi91w6 

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 
моменту переходу до нього права власності на об’єкт 
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 5850,00 гривень (без урахування 
ПДВ).  
 

Огляд об'єкта приватизації:  у робочі дні з 9-00 до 17-00             
за місцем розташування об’єкта:  
 

м. Вінниця, вул. Дубовецька, 33. 
 

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/. 

 

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;  

 телефон для довідок (0432) 67-27-46;  
 е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 

Умови приватизації: 
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