
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 48 від 27.11.2019 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна 
Будівля лазні літ. А з тамбуром літ. а, вхідним майданчиком літ. а1 загальною 

площею 176,2 м2 за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, 

вул. Садова, 4б, що перебуває на балансі ПрАТ «Сад України», код за ЄДРПОУ 
00414316, приватизована шляхом продажу на аукціоні з покроковим зниженням 

стартової ціни та подальшим поданням цінових пропозицій приватним підприємством 
«Українська економіко-правова група», код за ЄДРПОУ 21579949, за ціною 10043,40 
грн (десять тисяч сорок три грн 40 коп.), у т. ч. ПДВ – 1673,90 грн (одна тисяча 

шістсот сімдесят три грн 90 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна 
Будинок для сезонних працівників літ. А, підвал А/п, вхідний майданчик а, вхід 

до підвалу а1, а2, балкон а3 загальною площею 715,5 м2 за адресою: Вінницька обл., 
Піщанський р-н, с. Миколаївка, вул. Л. Українки, 26а, що перебувають на балансі 
ПрАТ «Сад України», код за ЄДРПОУ 00414316, приватизовано шляхом продажу 

на аукціоні з покроковим зниженням стартової ціни та подальшим поданням цінових 
пропозицій приватним підприємством «Українська економіко-правова група», код за 

ЄДРПОУ 21579949, за 193614,60 грн (сто дев’яносто три тисячі шістсот чотирнадцять 
грн 60 коп.), у т. ч. ПДВ – 32269,10 грн (тридцять дві тисячі двісті шістдесят дев’ять 
грн 10 коп.). 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

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

174,8 м2, у складі: «А-1» – будівля їдальні; «а» – прибудова; «а1» – сходи; «Б» – погріб 
за адресою: Рівненська обл., Зарічненський р-н, с. Мутвиця, вул. Центральна, 7а, 

що перебуває на балансі ВАТ «Зарічненський агротехсервіс», код за ЄДРПОУ 
00906670, приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Рівненське Аграрне підприємство», яке єдине подало 
заяву на участь в аукціоні зі зниженням стартової ціни. Ціна, за якою придбано об’єкт, 
становить 89 780,11 грн (вісімдесят дев’ять тисяч сімсот вісімдесят грн 11 коп.), 

у тому числі ПДВ – 14 963,35 грн (чотирнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят три грн 35 
коп.). 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

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

17,8 м2 за адресою: Рівненська обл., Зарічненський р-н, с. Мутвиця, вул. Центральна, 

5, що перебуває на балансі ВАТ «Зарічненський агротехсервіс», код за ЄДРПОУ 
00906670, приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Рівненське Аграрне підприємство», яке єдине подало 

заяву на участь в аукціоні зі зниженням стартової ціни. Ціна, за якою придбано об’єкт, 
становить 11 340,08 грн (одинадцять тисяч триста сорок грн 08 коп.), у тому числі 

ПДВ – 1 890,01 грн (одна тисяча вісімсот дев’яносто грн 01 коп.). 


