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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – погріб літера «Б-1» загальною площею 

39,7 м2 за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, 
вул. Автопарківська, 8 приватизовано громадянином України – Кухаруком Андрієм 

Ігоровичем, який став переможцем електронного аукціону за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (протокол №UA-

PS-2019-11-07-000060-2). Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 1 786,50 грн (одна 
тисяча сімсот вісімдесят шість гривень 50 коп.), у тому числі ПДВ – 297,75 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – погріб літера «В-1» загальною площею 

39,1 м2 за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, 
вул. Автопарківська, 8 приватизовано громадянином України – Кухаруком Андрієм 

Ігоровичем, який став переможцем електронного аукціону за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (протокол №UA-

PS-2019-11-07-000061-2). Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 1 726,85 грн (одна 
тисяча сімсот двадцять шість гривень 85 коп.), у тому числі ПДВ – 287,81 грн. 

 

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

Одноповерхова адміністративна будівля АТЦ площею 45,7 м2 за адресою: 22162, Він-
ницька обл., Козятинський р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, 4в, що перебувала на 

позабалансовому рахунку ТзОВ «Юзефо-Миколаївська аграрно-промислова компанія», 
код ЄДРПОУ 31187853, приватизовано шляхом продажу на аукціоні з 
умовами Товариством з обмеженою відповідальністю «Юзефо-Миколаївська аграрно-

промислова компанія», код ЄДРПОУ 31187853, за ціною 17 796,24 грн (сімнадцять 
тисяч сімсот дев’яносто шість грн 24 коп.), у тому числі ПДВ – 2 966,04 грн (дві тисячі 

дев’ятсот шістдесят шість грн 04 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації, окремого майна 

Прохідна загальною площею 72,1 м2 за адресою: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, 
вул. Заводська, 2А, що перебувала на зберіганні ТОВ «Тульчинський консервний 
завод», код за ЄДРПОУ 33414908, приватизовано шляхом продажу на аукціоні з 

покроковим зниженням стартової ціни та подальшим поданням цінових пропозицій 
фізичною особою – Залізняком Віталієм Анатолійовичем, РНОКПП, код ЄДРПОУ 



21579949, за ціною 16 263,24 грн (шістнадцять тисяч двісті шістдесят три грн 24 коп.), 
у тому числі ПДВ – 2 710,54 грн (дві тисячі сімсот десять грн 54 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації, окремого майна 

Будівля колишнього клубу загальною площею 210,1 м2 за адресою: 23600, Вінницька 
обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2В, що перебувала на зберіганні ТОВ «Тульчинський 

консервний завод», код за ЄДРПОУ 33414908, приватизовано шляхом продажу на аук-
ціоні з покроковим зниженням стартової ціни та подальшим поданням цінових 

пропозицій фізичною особою – Танцюрою Сергієм Олексійовичем, РНОКПП 
2855005055, за ціною 15418,57 грн (п’ятнадцять тисяч чотириста вісімнадцять грн 57 

коп.), у тому числі ПДВ – 2569,76 грн (дві тисячі п’ятсот шістдесят дев’ять грн 76 
коп.). 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

державної власності 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення 

медпрофілакторію загальною площею 177,7 м2 за адресою: Київська область, 

м. Васильків, вул. Володимирська, 22, яке під час приватизації не увійшло до 
статутного капіталу ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код ЄДРПОУ 00951741), 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни єдиним 
учасником, що подав заяву на участь в аукціоні з умовами, – ТОВ «Міранда Плюс» 
(код ЄДРПОУ 37023238). Ціна продажу об’єкта становить 228 642,00 грн, у тому числі 

ПДВ – 38 107,00 грн. 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації комунальної власності 

Окреме майно – нежитлове приміщення (I поверх) площею 8,4 м2 за адресою: 
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Сокальська, 1, що перебуває на балансі 

Комунального підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано 
шляхом викупу. Покупець – фізична особа Твардовський Богдан Іванович, ціна 
продажу – 58 180,80 грн, у тому числі ПДВ – 9 696,80 грн. 

 

 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 



ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  

об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – комплекс будівель 

та споруд у складі: адміністративно-виробничий корпус; спортивно-оздоровчий 
комплекс; підсобний корпус; склад (класи ЦО); насосна станція; резервуар (Одеська 

обл., Ізмаїл, вул. Гагаріна, 26а), що перебуває на балансі Одеського обласного центру 
зайнятості, приватизовано юридичною особою – ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 

32490244), яке визнано переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано 
об’єкт, становить 8413200,00 грн (вісім мільйонів чотириста тринадцять тисяч двісті 

грн), у т.ч. ПДВ – 1402200,00 грн. 

 

 


