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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – будівля гаражів літ. Г загальною площею 287,1 м2 з оглядовою 

ямою літ. Г/я, які не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське 

електромонтажне підприємство № 9 «ЕПЗМ», код ЄДРПОУ 00121790, та знаходяться 

за адресою: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Промислова, 9А, приватизовано 

шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – ТОВ 

«ЛУМБЕР ВУД», код за ЄДРПОУ 43318839. Ціна продажу об’єкта – 216 000,00 грн 

(двісті шістнадцять тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 36 000,00 грн (тридцять 

шістьтисяч грн 00 коп.). 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт соціально-культурного призначення – нежитлові приміщення (база 

відпочинку) у складі: спальний корпус, 1А, 26,54 м2; спальний корпус, 1Б 25,32 м2; 

спальний корпус, 1В, 113,7 м2; більярдна, 1Г, 63,2 м2; кухня, 1Д, 16,9 м2, огорожа 

№ 1, місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Коробівка, 

вул. Набережна, 82, приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «КОРЛІС» (код за ЄДРПОУ 38764744), яке стало переможцем 

електронного аукціону № UA-PS-2021-03-17-000041-2, що відбувся 09 квітня 2021 

року. Ціна продажу становить 1 441 212,10 грн (один мільйон чотириста сорок одна 

тисяча двісті дванадцять гривень 10 копійок), у тому числі ПДВ – 240 202,02 грн 

(двісті сорок тисяч двісті дві гривні 02 копійки). 

 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: приміщення ветлікарні (А-1) 

загальною площею 90,2 м2, сарай (В-1) загальною площею 50 м2, гараж (Б-1) 

загальною площею 57,4 м2 за адресою: Волинська обл., Рожищенський р-н, 

с. Доросині, пров. Степовий, 10 приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов 

Кицун Тетяною Володимирівною. Ціна продажу об’єкта – 75 000,00 грн (сімдесят 

п’ять тисяч гривень 00 коп.), крім того ПДВ становить 15 000,00 грн (п’ятнадцять 

тисяч гривень 00 коп.). 

 

 



ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – громадський 

будинок, приміщення районного суду А-1, загальною площею 156,6 м2 за адресою: 

Полтавська обл., Гребінківський р-н, м. Гребінка, вул. Гребінки Євгена, 51. 

Приватизовано на аукціоні без умов фізичною особою – Волківським Іваном 

Івановичем. Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 77 780,00 грн, ПДВ – 

15 556,00 грн, з урахуванням ПДВ – 93 336,00 грн. 

 


