
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 12 від 10.03.2021 
 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна 

Приміщення лазні з № 2-1 по № 2-7 загальною площею 50,0 м2 в будівлі літ. «З, З1, 

з», що не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Комсомольське», код ЄДРПОУ 
05527692, розташовані за адресою: 22133, Вінницька обл., Козятинський р-н, 
с. Садове, вул. Бригадна, 7, приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні 

за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій фізичною особою – Кльобою Тарасом Львовичем, РНОКПП: 3329503956. 

Ціна продажу об’єкта – 127,20 грн (сто двадцять сім грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 
21,20 грн (двадцять одна грн 20 коп.). 

 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт державної власності – автомобільні бокси ГРП-3 

загальною площею 221,4 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., 
Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Транспортна, 4, та перебуває на балансі ДП 

«Східний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 14309787), приватизовано шляхом продажу на 
електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Комплектуха» (код за ЄДРПОУ 39260516). Ціна 

продажу – 6 666,00 грн (шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 00 коп.), у тому 
числі податок на додану вартість – 1 111,007 грн (одна тисяча сто одинадцять гривень 

00 коп.). 
 

 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єктів малої приватизації 
Об’єкти малої приватизації: 

Ясеневопільнівська державна дільнична лікарня ветеринарної медицини у складі: 

будівля ветеринарної лікарні А загальною площею 36 м2; навіс Б площею 14,3 м2; 

вбиральня В; огорожа 1 площею 14,4 м2 за адресою: Івано-Франківська область, 
Городенківський р-н, с. Ясенів-Пільний, вул. Шевченка, 89 приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні без умов Болотенюком Василем Івановичем. Ціна, за якою 
придбаний об’єкт, становить 50 400,00 гривень, у тому числі ПДВ – 8 400,00 гривень; 

приміщення лікарні (ветдільниці) А загальною площею 101,6 м2 за адресою: 
Надвірнянський р-н, с. Гаврилівка, вул. Українська, 61 приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 



подання цінових пропозицій Гавкалюк Галиною Іванівною. Ціна, за якою придбаний 

об’єкт, становить 60 163,90 гривень, у тому числі ПДВ – 10027,32 гривень. 
 

 
ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  

та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – кінотеатр 

«Електрон» на 580 місць загальною площею 832,3 м2 за адресою: Донецька обл., 
Мар’їнський р-н, м. Курахове, вул. Мечникова, 12, що перебуває на балансі ПАТ 
«Донбасенерго» (код за ЄДРПОУ 23343582), орган управління – Міністерство 

енергетики України (колишнє Міністерство енергетики та захисту довкілля України), 
приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в 

аукціоні, фізичною особою – Пащенком Юрієм Сергійовичем (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 2581009019), за 84000,00 гривень (вісімдесят 

чотири тисячі гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 14000,00 гривень (чотирнадцять 
тисяч гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові приміщення № 13-20 в літ. 

«Г» загальною площею 185,3 м2 за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н, с/рада 
Курилівська приватизовано на електронному аукціоні з умовами юридичною особою – 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Комплектуха», код  

за ЄДРПОУ 39260516, за 2880,00 гривень (дві тисячі вісімсот вісімдесят гривень 
00 коп.), у тому числі ПДВ – 480,00 гривень (чотириста вісімдесят гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля літ. А-1 (водонапірна 

башта) загальною площею 9,6 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, 
с. Подвірки, вул. Набережна, 15, що перебуває на балансі ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-

5» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05471230), орган управління – Міністерство 
енергетики України, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав 

заяву на участь в аукціоні, юридичною особою – Товариством з обмеженою 
відповідальністю «НАРНІ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 42793577), за 157357,20 

гривень (сто п’ятдесят сім тисяч триста п’ятдесят сім гривень 20 коп.), у тому числі 
ПДВ – 26226,20 гривень (двадцять шість тисяч двісті двадцять шість гривень 20 коп.). 
 


