
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 5 від 27.01.2021 
 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно центрального складу-навісу № 2 літ. В загальною площею 424,1 м2, 
який не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9», код 
ЄДРПОУ 00121790, та знаходиться за адресою: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, 

вул. Промислова, 9Б, приватизовано шляхом продажу на електронному 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 – 72 000,00 грн (сімдесят дві тисячі грн 00 
коп.), у тому числі ПДВ – 12 000,00 грн (дванадцять тисяч грн 00 коп.). 

 

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

Будівля лазні літ. А площею 50,8 м2, що знаходиться за адресою: 22343, Вінницька 
обл., Літинський р-н, с. Громадське, вул. Ковпака, 4а та перебувала на балансі ПрАТ 
«Племзавод «Літинський» (код ЄДРПОУ 00846180), приватизовано шляхом продажу 

на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Кльобою Тарасом 

Львовичем, РНОКПП 3329503956. Ціна продажу об’єкта – 353,29 грн (триста 
п’ятдесят три грн 29 коп.), у тому числі ПДВ – 58,88 грн (п’ятдесят вісім грн 88 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна 

Будівля лазні загальною площею 55,6 м2, що не увійшла до статутного капіталу 
СВАТ «Племзавод «Україна», розташована за адресою: 22345, Вінницька область, 

Літинський район, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а, приватизовано шляхом 
продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Кльобою Тарасом 
Львовичем, РНОКПП 3329503956. Ціна продажу об’єкта – 306,20 грн (триста шість 

грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 51,03 грн (п’ятдесят одна грн 03 коп.). 
 

 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  

та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
на електронному аукціоні 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно Лужанського місця провадження 
діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» приватизовано юридичною особою – 

товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО БІЗНЕС ВІП». Ціна, за якою 
придбано об’єкт, становить 25200120,00 грн (двадцять п’ять мільйонів двісті тисяч сто 

двадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 4200020,00 гривень (чотири мільйони двісті 
тисяч двадцять грн 00 коп.). 



 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – будівля машинного відділення (разом зі складовою 
частиною об’єкта нерухомого майна – технологічною каналізацією), що не увійшла до 

статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код ЄДРПОУ 03362710, 
приватизовано шляхом продажу на аукціоні громадянином України – Кльобою 

Тарасом Львовичем (код 3329503956) за ціною продажу об’єкта – 852,75 грн (вісімсот 
п’ятдесят дві гривні 00 коп.) без урахування ПДВ. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Окреме майно – приміщення першого поверху будівлі (літ. А) № 115-117, № 119-121 

загальною площею 107,9 м2 (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Європейська, 65) приватизовано фізичною особою – Панченко Вікторією 
Дмитрівною, яка стала переможцем електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Ціна продажу 
становить 91 545,00 грн (дев’яносто одна тисяча п’ятсот сорок п’ять гривень 00 

копійок), у тому числі ПДВ – 15 257,50 грн (п’ятнадцять тисяч двісті п’ятдесят сім 
гривень 50 копійок). 

 
 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: з’єднувальна залізнична колія 
від ст. «Калійна» до ст. «Стебник», під’їзна залізнична колія до дренажного складу Р-2 

за адресою: Львівська область, м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127, що перебуває на 
зберіганні ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ». Приватизовано Вербинським Володимиром 

Адамовичем за ціною 540 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 90 000,00 грн.  

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій об’єкта 
малої приватизації державної власності 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: 
одноповерховий будинок з підвалом літ. А; склад-диспетчерська літ. Б; літня кухня 

літ. В; господарська будівля (сарай) літ. Г; котельня літ. Ж; господарська будівля 
(гараж) літ. Е; дворова вбиральня літ. Д за адресою: Закарпатська обл., м. Чоп, 

вул. Темето,13, що перебувають на балансі Ужгородського міжрайонного управління 
водного господарства (код за ЄДРПОУ 22112707), приватизовано на електронному 

аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій за 102 000,00 грн (сто дві тисячі гривень 00 коп.), у тому числі 
ПДВ – 17 000,00 грн (сімнадцять тисяч гривень 00 коп.). 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу на електронному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  

об’єкта малої приватизації державної власності 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – вбудоване приміщення заглибленого 

складу № 2 загальною площею 756,8 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Болгарська, 3, що перебуває на балансі АТ «Ужгородський Турбогаз» (код за 
ЄДРПОУ 00153608), приватизовано на електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій за 62 406,00 грн 
(шістдесят дві тисячі чотириста шість гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 10 401,00 

грн (десять тисяч чотириста одна гривня 00 коп.). 
 

 
ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу 

Житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка, 
вул. Шкільна, 59 приватизовано фізичною особою – Колесниковим О. М., як єдиним 
заявником на участь в аукціоні, за 4593,48 грн, у тому числі ПДВ – 765,58 грн; 

житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка, 
вул. Шкільна, 60 приватизовано фізичною особою – Колесниковим О. М., як єдиним 

заявником на участь в аукціоні, за 4587,42 грн, у тому числі ПДВ – 764,57 грн; 

житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка, 
вул. Шкільна, 61 приватизовано фізичною особою – Колесниковим О. М., як єдиним 

заявником на участь в аукціоні, за 4593,48 грн, у тому числі ПДВ – 765,58 грн; 

житловий будинок за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Молодіжна, 22 
приватизовано фізичною особою – Ковальовим Ю. А., як єдиним заявником на участь 

в аукціоні, за 3703,50 грн, у тому числі ПДВ – 740,70 грн. 
 

 
ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  

та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративна будівля (літ. А-1) 

загальною площею 277,3 м2 та гараж (літ. Б) загальною площею 24,8 м2 за адресою: 
Харківська обл., м. Красноград, вул. Бєльовська (Леніна), 83, балансоутримувач: 
Головне управління статистики у Харківській області (код за ЄДРПОУ 02362629), 

приватизовано на електронному аукціоні з умовами фізичною особою – Демінським 
Сергієм Анатолійовичем за 335592,00 грн (триста тридцять п’ять тисяч п’ятсот 

дев’яносто дві гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ – 55932,00 грн (п’ятдесят п’ять 
тисяч дев’ятсот тридцять дві гривні 00 копійок). 

 


