
Вінницька обл., 
Тульчинський р-н, с. Городківка, 
вул. Благовіщенська, 103

Окреме майно – будівля опалювальної котельні, В 
загальною площею 428,0 кв.м, інв. № 3089 та мазутно-
насосна станція, Д загальною площею 141,8 кв.м, 
інв. №3094.
Балансоутримувач: ПрАТ «Продовольча компанія
«Поділля», код за ЄДРПОУ 33143011, адреса: Вінницька 
обл., Тульчинський р-н, смт Крижопіль, вул. Порошенка О. 
Героя України, 74 а, телефон: (043-40) 2-17-07.
Опис: об’єкт приватизації за даними технічного паспорта:
 будівля опалювальної котельні літ. В - двохповерхова

будівля загальною площею 428,0 кв.м інв. №3089, 
1986 року побудови. Фундамент – бетон моноліт, стіни 
– залізобетонні панелі, покрівля – рубероїд, перекриття 
– залізобетонна панель, підлога – бетон, наявне 
електропостачання;

 мазутно-насосна станція літ. Д, загальною площею 
141,8 кв.м інв. №3094, 1986 року побудови. Фундамент 
– збірні бетонні блоки ФЮС, стіни – цегла, покрівля –
шифер, перекриття – збірні залізобетонні панелі, 
підлога – бетон, наявне електропостачання.

Стан об’єкта задовільний.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н*, 
с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103:

* Постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-ІХ «Про утворення і 
ліквідацію районів» Крижопільський р-н ліквідовано.

Функціональне використання: 6660 Будівлі промислових
підприємств.

Загальна площа земельних ділянок:

не виділена
Загальна площа:

569,8 кв. м.

02.03.2023
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Інформація з  Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Реєст-
ру прав власності на 
нерухоме майно, Держав-
ного реєстру Іпотек, 
Єдиного реєстру заборон 
відчуження обєктів
нерухомого майна щодо 
обєкта нерухомого майна 
від 09.02.2023 
№ 322381473

Державна.
Держава в 
особі 
Верховної 
ради 
України



https://bit.ly/3y9NEM4

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

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

Станом на 28.02.2023 об’єкт приватизації в оренді не 
перебуває.

 без умов.

Огляд об'єкта приватизації: 
 понеділок- четвер – з 8.00 до 17.00; 
 у п’ятницю – з 8.00 до 16.00
за місцем його розташування за адресою: 
Вінницька обл., Тульчинський р-н, 
с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103.

Контактна особа: 
 від балансоутримувача: Огірняк Тимофій 

Пилипович, оператор виробничої дільниці 
(підрозділ - очисні споруди і центральна насосна 
станція), тел. (067) 6578394; Снігур Григорій 
Миколайович,  головний механік, тел. (067) 6578397;

 від організатора аукціону: 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) 
67-26-08, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 

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) 67-26-08. 

Умови приватизації:
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