
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 15 від 10.04.2019 

 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Окреме майно – будівля лазні площею 137,0 м2, що не увійшла до статутного 
капіталу САТ «Вищеольчедаївське», код за ЄДРПОУ 00385520, яка розташована за 
адресою: 23441, Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Обухів, пров. 

Робітничий, 8а та перебувала на балансі ПрАТ «Вищеольчедаївське», код за ЄДРПОУ 
00385520. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі із 

зниженням стартової ціни на 50 % – юридичною особою Фермерським господарством 
«Вищеольчедаївське», код за ЄДРПОУ: 35087682, за 10686,00 грн (десять тисяч 

шістсот вісімдесят шість гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 1781,00 грн (одна 
тисяча сімсот вісімдесят одна гривня 00 коп.). 

 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації  
Регіональним відділенням Фонду державного  
майна України по Луганській області 

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – будинок трансформаторної підстанції, 

загальною площею 145,1 м2 за адресою: Луганська область, місто Лисичанськ, 

вул. Незалежності, 128-68, балансоутримувач – ВАТ «Лисичанський завод гумових 
технічних виробів» (код ЄДРПОУ 5389942), приватизовано шляхом продажу на 
електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою Рєзніченком Андрієм 
Вікторовичем за 8 820,00 грн (вісім тисяч вісімсот двадцять гривень 00 коп.), у тому 

числі ПДВ – 1 470,00 грн (одна тисяча чотириста сімдесят гривень 00 коп.). 

 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації на електронному аукціоні з 

умовами за методом покрокового зниження  
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт окремого майна – зовнішньомайданчикові 
електромережі, а саме: кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233 

довжиною 430 м та кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235 довжиною 
350 м, розміщені за адресою: м. Чернівці, просп. Незалежності, 106, що перебувають 

на позабалансовому рахунку ТДВ «Холодпродконтракт», приватизовано юридичною 
особою – Приватною фірмою «ФЕЙЗ». Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 



768,49 грн (сімсот шістдесят вісім грн 49 коп.), у тому числі ПДВ – 128,08 грн (сто 
двадцять вісім грн 08 коп.). 

 

 


