
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 6 від 03.02.2021 
 

 

 
АПАРАТ ФДМУ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – готель на 274 місця, що перебуває 

на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС» (код за ЄДРПОУ 14310862), за адресою: Київська область, 

м. Славутич, Привокзальна площа приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною 

особою – Кононовим Владиславом Віталійовичем. Ціна продажу становить 635 187,60 грн (шістсот 

тридцять п’ять тисяч сто вісімдесят сім гривень 60 копійок), у тому числі ПДВ – 105 864,60 грн (сто 

п’ять тисяч вісімсот шістдесят чотири гривні 60 копійок). 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

ТА ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – середня школа за адресою: 

Київська область, смт Ставище, вул. Цимбала Сергія (Радянська), 103 приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій ТОВ «ОБЛМЕД» (код ЄДРПОУ 24835086). Ціна продажу об’єкта становить 

118 802,02 грн, у тому числі ПДВ – 19 800,34 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – будинок культури (літ. «А») за 

адресою: Київська область, Макарівський район, смт Кодра, вул. Шевченка, 4Д приватизовано 

шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій ТОВ «ОБЛМЕД» (код ЄДРПОУ 24835086). Ціна продажу об’єкта 

становить 159 519,60 грн, у тому числі ПДВ – 26 586,60 грн. 

 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва «База дільниці енергопостачання» 

за адресою: Рівненська область, м. Вараш, вул. Дачна, що перебуває на балансі ВП «Рівненська 

АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», приватизовано фізичною особою – підприємцем – Лещенком 

Костянтином Олександровичем. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, становить 

1 380 000,00 грн (один мільйон триста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 230 

000,00 грн (двісті тридцять тисяч 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові будівлі Ємільчинського управління водного 

господарства за адресою: Житомирська область, Ємільчинський район, с. Миколаївка, 

вул. Шевченка, 33, що перебуває на балансі Олевського міжрайонного управління водного 

господарства (код ЄДРПОУ 01033852), приватизовано шляхом викупу фізичною особою – 

Кунашенко Тетяною Василівною, яка єдина подала заяву на участь в електронному аукціоні з 

умовами, за ціною 113 806,80 грн (сто тринадцять тисяч вісімсот шість гривень 80 копійок), у т. ч. 

ПДВ – 18 967,80 грн (вісімнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят сім гривень 80 копійок). 



 

 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  

та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративне приміщення загальною площею 

210 м2 за адресою: Луганська обл., Новопсковський р-н, смт Новопсков, вул. Українська, 21, балан-

соутримувач: Головне управління статистики у Луганській області (код за ЄДРПОУ 02359834), 

приватизовано на електронному аукціоні шляхом викупу фізичною особою – Халапурдою Дмитром 

Васильовичем за 240 135,60 грн (двісті сорок тисяч сто тридцять п’ять гривень 60 копійок), у тому 

числі ПДВ – 40 022,60 грн (сорок тисяч двадцять дві гривні 60 копійок). 

 


