
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 15 від 31.03.2021 
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  

об’єкта малої приватизації 
Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Токарчук Ганною Василівною 

договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – будівлі лікарні літ. А-1 

загальною площею 87,4 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Полєнова, 54. Ціна продажу об’єкта 36 120,00 грн (тридцять шість тисяч сто 

двадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 6 020,00 грн (шість тисяч двадцять 
гривень 00 коп.). 

 
 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  

об’єкта державної власності 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок 

за адресою: Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 37А, який перебуває 
на балансі Переяслав -Хмельницької районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 

24219983), приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами ТОВ «ПАС – 
СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41069928). Ціна продажу об’єкта становить 1 140 001,20 грн, 

у тому числі ПДВ – 190 000,20 грн. 
 
 

РІВНЕНСЬКА 
та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу  
об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля гаража загальною площею 

33,1 м2 за адресою: Рівненська область, смт Млинів, вул. Кірися Олексія (17 Вересня), 
10а/1, що перебуває на балансі Управління Західного офіса Держаудитслужби в 

Рівненській області, код ЄДРПОУ 40479801, приватизовано фізичною особою – 
Драганом Володимиром Петровичем, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2709318195.  Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, становить 60 720,00 

грн (шістдесят тисяч сімсот двадцять гривень 00 копійок) у тому числі ПДВ – 
10 120,00 грн (десять тисяч сто двадцять гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  

об’єкта малої приватизації 



Об’єкт малої приватизації – будівля насосної станції другого підйому «Р-1» площею 

145,7 м2, що розташована за адресою: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106 та перебуває 
на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, приватизовано 

шляхом викупу орендарем – юридичною особою – Громадською організацією 
«Рівненська обласна федерація тайського боксу (МУАЙ ТАЙ)» (код за ЄДРПОУ 
38503410), який здійснив невід’ємні поліпшення. Ціна, за якою придбано об’єкт 

приватизації, становить 172 959, 60 грн (сто сімдесят дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят 
дев’ять гривень 60 коп.), у тому числі ПДВ – 28 826,60 грн (двадцять вісім тисяч 

вісімсот двадцять шість гривень 60 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу  
об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі колишнього дитячого садка 

загальною площею 172,3 м2 за адресою: Житомирська обл., Чуднівський р-н, 
с. Суслівка, вул. Центральна, 10, що перебуває на балансі ВАТ «Суслівське» (код 

ЄДРПОУ 00845981), приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Власюком 
Віталієм Петровичем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні з  

умовами, за ціною 25 320,00 грн (двадцять п’ять тисяч триста двадцять гривень 00 
копійок), у т. ч. ПДВ – 4 220,00 грн (чотири тисячі двісті двадцять гривень 00 копійок). 

 


