
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 37 від 19.08.2020 
 
 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 
Окреме майно – напірний трубопровід незабруднених виробничих стічних вод 

зі ставків-накопичувачів на ставки біохімочистки, інв. № 3185, 1985 р. в., за адресою: 

Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, 
що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 

03374764, приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною 

особою – ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля», код за ЄДРПОУ 33143011. Ціна 
продажу об’єкта – 80 618,02 грн (вісімдесят тисяч шістсот вісімнадцять грн 02 коп.), 

у тому числі ПДВ – 13 436,34 грн (тринадцять тисяч чотириста тридцять шість грн 34 
коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 
Окреме майно – напірний трубопровід 1407 виробничих стічних вод на ставки-

накопичувачі, інв. № 3184, 1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, 
с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ 

«Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764, приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій юридичною особою – ПрАТ «Продовольча компанія 
«Поділля», код за ЄДРПОУ 33143011. Ціна продажу об’єкта – 859 284,97 грн (вісімсот 

п’ятдесят дев’ять тисяч двісті вісімдесят чотири грн 97 коп.), у тому числі ПДВ – 
143 214,16 грн (сто сорок три тисячі двісті чотирнадцять грн 16 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 
Окреме майно – повітроводи АО-1, інв. № 3186, 1985 р. в., за адресою: Вінницька 

обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, що перебувають на 
балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764, 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – 

ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля», код за ЄДРПОУ 33143011. Ціна продажу 
об’єкта – 149 079,52 грн (сто сорок дев’ять тисяч сімдесят дев’ять грн 52 коп.), у тому 

числі ПДВ – 24 846,59 грн (двадцять чотири тисячі вісімсот сорок шість грн 59 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – мережа господарсько-побутової каналізації виробничого 
майданчика, інв. № 3262, 1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, 

с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ 
«Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764, приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій юридичною особою – ПрАТ «Продовольча компанія 



«Поділля», код за ЄДРПОУ 33143011. Ціна продажу об’єкта – 278 441,99 грн (двісті 

сімдесят вісім тисяч чотириста сорок одна грн 99 коп.), у тому числі ПДВ – 46 407,00 
грн (сорок шість тисяч чотириста сім грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – колектор вузла очисних споруд господарчої та побутової води, інв. 
№ 3197, 1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, 

вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий 
завод», код за ЄДРПОУ 03374764, приватизовано шляхом продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій юридичною особою – ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля», код за 
ЄДРПОУ 33143011. Ціна продажу об’єкта – 68 485,25 грн (шістдесят вісім тисяч 

чотириста вісімдесят п’ять грн 25 коп.), у тому числі ПДВ – 11 414,21 грн (одинадцять 
тисяч чотириста чотирнадцять грн 21 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
 про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – напірний трубопровід питної води на вузол біохімочистки В-15, інв. 
№ 3157, 1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, 
вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий 

завод», код за ЄДРПОУ 03374764, приватизовано шляхом продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій юридичною особою – ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля», код за 
ЄДРПОУ 33143011. Ціна продажу об’єкта – 231 609,71 грн (двісті тридцять одна 

тисяча шістсот дев’ять грн 71 коп.), у тому числі ПДВ – 38 601,62 грн (тридцять вісім 
тисяч шістсот одна грн 62 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 
Окреме майно – напірний трубопровід скиду очисних вод в акумулюючі ставки К1-

14Б, інв. № 3182, 1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, 
с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ 

«Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764, приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій юридичною особою – ПрАТ «Продовольча компанія 
«Поділля», код за ЄДРПОУ 33143011. Ціна продажу об’єкта – 51 948,05 грн (п’ятдесят 

одна тисяча дев’ятсот сорок вісім грн 05 коп.), у тому числі ПДВ – 8 658,01 грн (вісім 
тисяч шістсот п’ятдесят вісім грн 01 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 
Окреме майно – будівля лазні, літ. А, тамбур літ. А1, прибудова літ. А2 загальною 

площею 135,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Барський цукровий 
завод», код за ЄДРПОУ 00371914, яка розташована за адресою: Вінницька обл., 
Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Чорнобиля, 10, приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій юридичною особою – ПП «Українська економіко-правова група», 

код за ЄДРПОУ 21579949. Ціна продажу об’єкта – 30438,68 грн (тридцять тисяч 



чотириста тридцять вісім грн 68 коп.), у тому числі ПДВ – 5073,11 грн (п’ять тисяч 

сімдесят три грн 11 коп.). 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна 
Нежитлове приміщення за адресою: м. Путивль, вул. Кролевецька, 70, 

що обліковується на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714), приватизовано Гончаровим О. Л., як 
переможцем електронного аукціону, за 48270,00 грн, у тому числі ПДВ – 8045,00 грн. 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації – окремого майна 
1. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові будівлі, а саме: 

лабораторний корпус з прибудовами загальною площею 519,0 м2, віварій загальною 

площею 124,1 м2, лабораторія загальною площею 95,9 м2, гараж, котельня загальною 

площею 363,3 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Л. Толстого, 11, 
що перебувають на балансі Коростенської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини (код за ЄДРПОУ 00698503), приватизовано шляхом продажу на електрон-

ному аукціоні без умов фізичною особою – Антонюком Олексієм Юрійовичем за 
ціною 732000,00 грн (сімсот тридцять дві тисячі грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 122000,00 

грн (сто двадцять дві тисячі грн 00 коп.). 
2. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – пункт ветеринарної дільниці, нежитлова 

будівля загальною площею 62,4 м2 за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, 

с. Сушки, вул. Центральна, 35, що перебуває на балансі Коростенської районної 

державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698503), приватизовано 

шляхом викупу фізичною особою – Антонюком Олексієм Юрійовичем, який єдиний 

подав заяву на участь в електронному аукціоні зі зниженням стартової ціни, за ціною 

1962,00 грн (одна тисяча дев’ятсот шістдесят дві грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 327,00 грн 

(триста двадцять сім грн 00 коп.). 

 


