
                

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 52 від 20.10.2021 
 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – Комплексів: 1. Комплексу 

загальною площею 505,2 м2 у складі: прохідна при НС-І, А, загальна площа 

42,0 м2; прохідна при НС-ІІ, Б, загальна площа 49,0 м2; НС-І (насосна станція І-

го підйому), В, загальна площа 120,8 м2; НС-ІІ (насосна станція ІІ-го підйому), 

Г, загальна площа 131,5 м2; будівля ЗРУ, Д, загальна площа 161,9 м2; 

2. Комплексу загальною площею 2978,1 м2 у складі: електропідстанція 35/1000 

(знаходиться на території насосної підстанції ІІ-го підйому), 1, загальна площа 

130,7 м2; електропідстанція 35/1000 (знаходиться на території насосної 

підстанції І-го підйому), 2, загальна площа 127,4 м2; водозабір «Гораївка», 3; 

регулюючий басейн (знаходиться на території насосної станції ІІ-го підйому), 4, 

загальна площа 2720,0 м2; центральна зрошувальна система «Гораївка» 

(магістральний підземний трубопровід від насосної станції І-го підйому до 

насосної станції ІІ-го підйому), 5, що знаходяться за адресою: Хмельницька 

обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Гораївка, вул. Садова, 36а та обліковується 

на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, код за 

ЄДРПОУ 05446893, приватизовано Товариством з обмеженою 

відповідальністю «СИТНИЙ ДВІР 2004», код за ЄДРПОУ 40429022, який став 

переможцем електронного аукціону без умов № UA-PS-2021-08-11-000019-2 від 

10.09.2021. 

Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 12 277 200,00 грн (дванадцять 

мільйонів двісті сімдесят сім тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 2 

046 200,00 грн (два мільйони сорок шість тисяч двісті гривень 00 коп.). 

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  

та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня, А 

загальною площею 74,4 м2; гараж загальною площею 47,3 м2 за адресою: 

Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, смт Лисець, вул. 

Коцюбинського, 9 приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав 

заяву на участь в аукціоні з умовами. Покупець – товариство з обмеженою 

відповідальністю «Вайз Консалтинг». Ціна, за якою придбаний об’єкт, 

становить 204 000 гривень, у тому числі ПДВ – 34 000 гривень. 
 


