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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

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

Підвальне приміщення галереї транспортування цукру загальною площею 449,5 м2, 
розташоване за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Красносілка, 
вул. Заводська, 12а, приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій фізичною особою Соболем Сергієм Федоровичем за ціною 6197,72 грн 

(шість тисяч сто дев’яносто сім грн 72 коп.), у тому числі ПДВ – 1032,95 грн (одна 
тисяча тридцять дві грн 95 коп.). 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта 

малої приватизації 
Регіональним відділенням укладено договір купівлі-продажу шляхом викупу об’єкта 

державної власності – шахового клубу, що розташований за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Гірницької Слави, 4, з фізичною особою 
Пріміною А. В., яка єдина подала заяву на участь в аукціоні зі зниженням стартової 

ціни. Ціна продажу об’єкта – 123 600,00 грн, у тому числі ПДВ – 20 600,00 грн. 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ТЕРНОПІЛЬСЬКА  

та ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Об’єкт малої приватизації державної власності – нежитлова будівля з 

господарськими будівлями та спорудами у складі: будинок, А площею 74,5 м2; 

бесідка, Б площею 11,3 м2; сторожка, В площею 9,5 м2; сарай, Г площею 6,5 м2, 
вбиральня, Д; криниця, № 1 за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, 

с. Черемхів, вул. Зелена, 17, приватизована шляхом викупу орендарем – ФОП 
Вишиванюком Миколою Михайловичем. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 

239 964 грн, у тому числі ПДВ – 39 994 грн. 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації державної власності 



Окреме майно – будівля їдальні площею 782,8 м2 за адресою: Львівська обл., 
Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753в, що перебуває на балансі Відо-

кремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» 
Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». 

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Покупець – юридична 
особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ-ЗАХІД», ціна 

продажу – 123 082,50 грн, у тому числі ПДВ – 20 513,75 грн. 

Окреме майно – будівля ВГК площею 160,0 м2 за адресою: Львівська обл., 

Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753е, що перебуває на балансі Відо-
кремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» 
Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». 

Приватизовано шляхом викупу. Покупець – юридична особа Товариство з 
обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ-ЗАХІД», ціна продажу – 104 280,00 грн, 

у тому числі ПДВ – 17 380,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності 

Окреме майно – нежитлове приміщення (цокольний поверх) площею 46,5 м2 за 
адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 35, що перебуває на балансі 

Комунального підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано 
шляхом викупу. Покупець – фізична особа Перетятко Олег Михайлович, ціна 

продажу – 71 400,00 грн, у тому числі ПДВ – 11 900,00 грн. 

Окреме майно – нежитлове приміщення площею 45,4 м2 за адресою: Львівська обл., 
м. Червоноград, просп. Шевченка, 5, що перебуває на балансі Комунального 

підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано шляхом викупу. 
Покупець – юридична особа – Приватне підприємство «Кравецька майстерня», ціна 

продажу – 296 876,40 грн, у тому числі ПДВ – 49 479,40 грн. 

Окреме майно – нежитлове приміщення площею 117,5 м2 за адресою: Львівська обл., 
м. Червоноград, вул. С. Бандери, 25, що перебуває на балансі Комунального 

підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано шляхом викупу. 
Покупець – юридична особа – Дочірнє Підприємство «Прогрес Маркет» Товариства з 

додатковою відповідальністю «Львівське взуттєве виробничо-торговельне 
підприємство «Прогрес», ціна продажу – 732 480,00 грн, у т. ч. ПДВ – 122 080,00 грн. 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж, розташований за адресою: 
Херсонська обл., м. Каховка, гаражне товариство «Аеропорт», гараж 476, 
приватизовано фізичною особою – Івченко Тетяною Іванівною за 9 988,56 грн 

(дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім грн 56 коп.), у тому числі ПДВ – 1 664,76 грн 
(одна тисяча шістсот шістдесят чотири грн 76 коп.). 



Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж, розташований за адресою:  

Херсонська обл., м. Каховка, гаражне товариство «Сигнал», гараж 553, приватизовано 

фізичною особою – Івченко Тетяною Іванівною за 11 146,36 грн (одинадцять тисяч 

сто сорок шість грн 36 коп.), у тому числі ПДВ – 1 857,73 грн (одна тисяча вісімсот 

п’ятдесят сім грн 73 коп.). 

 


