
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 17 від 24.04.2019 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

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 у складі: контора А загальною площею 

653,7 м2; ремонтна майстерня Б загальною площею 1422,7 м2; авто гараж В загальною 

площею 155,6 м2; основний склад Г загальною площею 211,7 м2; основний склад Д 

загальною площею 352,0 м2; прохідна Ж загальною площею 180 м2; вбиральня З 

загальною площею 10,4 м2; оглядова яма 1 загальною площею 15,8 м2; огорожа 2 

загальною площею 992,7 м2; огорожа 3 загальною площею 133,7 м2 за адресою: Івано-
Франківська обл., Галицький р-н, с. Маріямпіль, вул. Меліоративна, 23 приватизовано 
на аукціоні за методом зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій юридичною особою – ТОВ «ЛЕКС НАВІГАТОР». Ціна, за якою 
придбаний об’єкт, становить 84 133,27 грн, у тому числі ПДВ – 14 022,21 грн. 

 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації  
незавершеного будівництва 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво банно-прального комбінату за 
адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32. 

Приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Ясенчуком Ігорем Михайловичем, 
який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні, за ціною 138000,00 грн, 

у т. ч. ПДВ – 23000,00 грн. 

 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації, окреме майно – нежитлове вбудоване приміщення 

загальною площею 55,0 м2 за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. селище 
Геологів, 14, балансоутримувач – ВАТ «Луганськгеологія» (код за ЄДРПОУ 01432115) 
приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій Івченко Тетяною 
Іванівною за 4 579,48 грн (чотири тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять грн 48 коп.), у тому 

числі ПДВ – 763,25 грн (сімсот шістдесят три грн 25 коп.). 
Об’єкт малої приватизації, окреме майно – нежитлові будівлі у складі: склад (літ. 3-

2Н,з) загальною площею 14,7 м2; зварочна (літ. Е-1Н,е) загальною площею 33,4 м2; 



склад (літ. Д-1Н) загальною площею 56,8 м2 за адресою: Луганська обл., 
м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5д, 9/1 (балансоутримувач відсутній) 

приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні зі зниженням стартової 
ціни Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦКОНТРАКТ» (код за 

ЄДРПОУ 22944575) за 22 440,00 грн (двадцять дві тисячі чотириста сорок грн 00 коп.), 
у тому числі ПДВ – 3 740,00 грн (три тисячі сімсот сорок грн 00 коп.). 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – під’їзна залізнична колія станції  
Кременець загальною довжиною 1800 м (ходова-вантажна колія № 17 довжиною 
1424 м (від стрілочного переводу № 205, через стрілки № 207, 209, 211, до упору); 

вантажна колія № 18 довжиною 376 м (від стрілочного переводу № 211 до межі), яка 
в процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Кременецький 

міжрайпостач», за адресою: вул. Березина, 77к, м. Кременець, Тернопільська обл., 
47003 приватизовано шляхом викупу юридичною особою – підприємством з 

іноземними інвестиціями «АМІК Україна» (код за ЄДРПОУ 30603572) за ціною 
6 737 265,60 грн (шість мільйонів сімсот тридцять сім тисяч двісті шістдесят 

п’ять грн 60 коп.), у тому числі ПДВ – 1 122 877,60 грн (один мільйон сто двадцять 
дві тисячі вісімсот сімдесят сім грн 60 коп.), яка єдина подала заяву на участь в 

аукціоні з умовами. 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації, окреме майно – група інвентарних об’єктів (2/3 частини) 

у складі: нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 285,0 м2 з допоміжними 
спорудами: сараї літ. «Б», «В», вбиральня літ. «Г», павільйон, огорожа № 1, 2 
за адресою: м. Харків, вул. Залізнична, 14-А приватизовано шляхом викупу покупцем, 

який єдиний подав заяву на участь в аукціоні, фізичною особою – Киричком В. В. за 
ціною 482 905,20 грн (чотириста вісімдесят дві тисячі дев’ятсот п’ять гривень 20 коп.), 

у тому числі ПДВ – 80484,20 грн (вісімдесят тисяч чотириста вісімдесят чотири гривні 
20 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – нежитлова будівля з майном (22 од.) за 
адресою: Харківська обл., Валківський р-н, с. Серпневе, вул. Садова, 7 приватизовано 

шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні, Товариством 
з обмеженою відповідальністю «БЕСТ АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40340484) за 



ціною 272 305,20 грн (двісті сімдесят дві тисячі триста п’ять гривень 20 коп.), у тому 
числі ПДВ – 45384,20 грн (сорок п’ять тисяч триста вісімдесят чотири гривні 20 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 соціально-культурного призначення – їдальня на 
330 місць, що перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод», за адресою: 

58008, вул. Прутська, 16б, м. Чернівці приватизовано юридичною особою – ТОВ 
«Машзавод». Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 722 124,00 грн (сімсот 

двадцять дві тисячі сто двадцять чотири грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 
120 354,00 грн (сто двадцять тисяч триста п’ятдесят чотири грн 00 коп.). 

 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкт малої 

приватизації – адміністративне приміщення літ. А-1 загальною площею 59,2 м2 за 
адресою: Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. Червона площа, 94. Приватизовано 

фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, – Юрченком А. А. за 
ціною 635,06 грн, у т. ч. ПДВ – 105,84 грн. 

 

 


