
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

Інформація про результати продажу об’єктів малої  приватизації   

 

Об'єкт малої приватизації – окреме майно – комплекс нежитлових 

будівель ветеринарної лікарні загальною площею 100,8 кв.м у складі: 

ветеринарна лікарня з верандою, А-1 площею 48,7 кв.м, сарай з гаражем, Б 

площею 43,7 кв.м, погріб, В площею 6,8 кв.м, вбиральня, Г площею 1,6 кв.м., 

за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Голосків, 

вул. Поштова, 6, що обліковується на балансі Кам’янець-Подільської районної 

державної лікарні ветеринарної медицини, код  за ЄДРПОУ 00711646. 

Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 49 464,00 (сорок дев’ять тисяч 

чотириста шістдесят чотири) гривні 00 копійок, у тому числі ПДВ: 8 244,00 

(вісім тисяч двісті сорок чотири)  гривні 00 копійок. 

 

 

 

Об'єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові будівлі та споруди 

загальною площею 197,9 кв.м у складі: адміністративний будинок, А-1 

площею 78,4 кв.м., гараж, Б-1 площею 72,0 кв.м, сарай, В-1 площею 31,1 кв.м, 

склад, Г-1 площею 16,4 кв.м., підвал,пд, за адресою: Хмельницька область, 

Кам’янець-Подільський район, с. Летава,  вул. Центральна, 26, що 

обліковується на балансі Чемеровецької районної державної лікарні 

ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00712019. 

Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 36 060,00 (тридцять шість тисяч 

шістдесят) гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ: 6010,00 (шість тисяч десять)  

гривень 00 копійок. 

 

 

Об'єкт малої приватизації – окреме майно – комплекс нежитлових 

будівель ветеринарної лікарні загальною площею 135,9 кв.м у складі: 

ветеринарна лікарня, А-1 площа 82,7 кв.м., гараж- сарай, Б площею 53,2 кв.м  

та бетонна огорожа, за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-

Подільський район, с. Баговиця,  провул. Колгоспний, 1, що обліковується на 

балансі Кам’янець-Подільської районної державної лікарні ветеринарної 

медицини, код  за ЄДРПОУ 00711646. 

Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 59 818,80 (п’ятдесят дев’ять 

тисяч вісімсот вісімнадцять) гривень 80 копійок, у тому числі ПДВ: 9 969,80 

(дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят дев’ять)  гривень 80 копійок. 

 

 

Об'єкт малої приватизації – окреме майно – комплекс нежитлових 

будівель ветеринарної лікарні загальною площею 163,8 кв.м у складі: 

ветеринарна лікарня, А-1 площею 80,6 кв.м, гараж, Б площею 19,8 кв.м, сарай, 

В площею 63,4 кв.м, за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-

Подільський район, с. Слобідка-Рихтівська, вул. Головна, 1, що обліковується 



на балансі Кам’янець-Подільської районної державної лікарні ветеринарної 

медицини, код за ЄДРПОУ 00711646. 

Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 66 181,20 (шістдесят шість тисяч 

сто вісімдесят одна) гривня 20 копійок, у тому числі ПДВ: 11 030,20 

(одинадцять тисяч тридцять)  гривень 20 копійок. 

 

 

 

 

 

 


