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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – забійний цех з ковбасним відділенням за 

адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, 
вул. Автобазівська, 4, що перебуває на балансі Державного підприємства «Східний 

гірничо-збагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787, приватизовано на 
електронному аукціоні із зниженням стартової ціни юридичною особою – Приватним 

сільськогосподарським підприємством «П’ятихатське», код ЄДРПОУ 32443414, за 
239 982,60 грн (двісті тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят дві гривні 60 коп.), 
у тому числі податок на додану вартість у розмірі 39 997,10 грн (тридцять дев’ять 

тисяч дев’ятсот дев’яносто сім гривень 10 коп.). 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  

та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

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

цінових пропозицій об’єкта незавершеного будівництва 
Об’єкт  малої приватизації – незавершене  будівництво перепрофілювання лікувально-

оздоровчого центру під ендокринологічний санаторій за адресою: 78000, Івано-
Франківська обл., Тлумацький  р-н, с. Тарасівка , урочище  «Кагава» приватизовано на  

аукціоні за методом зниження стартової ціни та подальшого подання цінових  
пропозицій юридичною особою –  ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКМІНЕРАЛ-ЦЕМЕНТ». 

Ціна , за якою придбаний об’єкт , становить 86 048,09 грн, у  тому числі ПДВ  – 14 341,35 
грн. 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
Окреме майно – будівлі та споруди у складі: склад (літ. А-1); склад (літ. А-1-1); тех. 

приміщення (літ. Б); прохідна (літ. В); ворота дерев’яні № 1; паркан дерев’яний № 2; 
вимощення асф./бет., І (19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. Чехова, 6) 

приватизовано – юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю 
«ЛЕКС НАВІГАТОР» (код за ЄДРПОУ 40856598) за 15 964,48 грн (п’ятнадцять тисяч 



дев’ятсот шістдесят чотири гривні 48 коп.), у тому числі ПДВ – 2 660,75 грн (дві 
тисячі шістсот шістдесят гривень 75 коп.). 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво лазні за адресою: 
Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка, вул. Шевченка, 26а приватизовано 
шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій Олевською міською радою 
за ціною 241,06 грн, у т.ч. сума ПДВ становить 40,18 грн. 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Об’єкт малої приватизації – Гараж у гаражному кооперативі «Гараж (літ. А) 

загальною площею 305,6 м2, розташований  за адресою:  Херсонська обл ., Олешківський  
р-н, с. Великі Копані , вул. Соборна (Леніна), 3а , приватизовано шляхом викупу  

покупцем , який єдиний подав заяву на участь  в електронному аукціоні з  умовами , –  
ТОВ «Багатопрофільна виробнича фірма «Нежданна», код за ЄДРПОУ  – 22728825. Ціна  

продажу  об’єкта  приватизації  становить 121 200,00 грн (сто  двадцять одна тисяча двісті 
гривень 00 коп.) , у  тому числі ПДВ  – 20 200,00 грн (двадцять тисяч двісті гривень 00 

коп.). 


