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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації 

Приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня, А загальною 

площею 138,2 м2, гараж, Б загальною площею 37,2 м2 за адресою: Івано-Франківська 
область, Рожнятівський р-н, с. Креховичі, вул. Шевченка, 106. Приватизовано шляхом 

викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні з умовами. 
Покупець – РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ с. Креховичі 
Рожнятівського району Івано-Франківської області. Ціна, за якою придбаний об’єкт, 

становить 315 600 грн, у тому числі ПДВ – 52 600 грн. 
Об’єкти малої приватизації приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
приватним підприємством «Українська економіко-правова група»: 

нежитлові будівлі та споруди у складі: будівля ветлікарні, А загальною площею 

106,2 м2; гаражі, Б загальною площею 115,1 м2; ворота, 1 площею 6,4 м2; огорожа, 2 

площею 47,4 м2 за адресою: Івано-Франківська область, Калуський р-н, смт Войнилів, 
вул. Стрільців Січових, 1. Ціна, за якою придбаний об’єкт, становить 4 609,52 грн, 

у тому числі ПДВ – 768,25 грн; 
приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: адміністративний будинок, А 

загальною площею 253,5 м2; стайня, Б площею 46 м2; конюшня, В площею 46,1 м2 за 
адресою: Івано-Франківська область, Рогатинський р-н, с. Княгиничі, 
вул. Загребельки, 11. Ціна, за якою придбаний об’єкт, становить 47 117,40 грн, у тому 

числі ПДВ – 7 852,90 грн; 

приміщення лікарні ветеринарної медицини, А загальною площею 93,6 м2 за 
адресою: Івано-Франківська область, Рогатинський р-н, с. Підкамінь, 

вул. Сагайдачного, 4а. Ціна, за якою придбаний об’єкт, становить 5 969,27 грн, у тому 
числі ПДВ – 994,88 грн; 

приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня, А загальною 

площею 121 м2 за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський р-н, 
с. Струпків, вул. Набережна, 1а. Ціна, за якою придбаний об’єкт, становить 

11 693,69 грн, у тому числі ПДВ – 1 948,95 грн. 
 

 
КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності 



Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля загальною площею 

262,3 м2 за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 1, 
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській області (код 

ЄДРПОУ 02360731), приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною 
особою – громадянином України – Колядичем Сергієм Васильовичем. Ціна продажу 

об’єкта становить 6 000 600,00 грн, у т. ч. ПДВ – 1 000 100,00 грн. 
 

 
ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – нежитлова будівля (літ. К) площею 97,0 м2 за адресою: м. Львів, 
вул. Навроцького, 1, що перебуває на зберіганні ТзОВ «Львівська фабрика Масложир-
продукт». Приватизовано фізичною особою – Сокотуном Олександром 

Миколайовичем за ціною 6 247 080,00 грн (шість мільйонів двісті сорок сім тисяч 
вісімдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 1 041 180,00 грн (один мільйон сорок 

одна тисяча сто вісімдесят гривень 00 коп). 

 


