
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 10 від 26.02.2020 
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – гараж спілки 

ветеранів Афганістану, що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, 
вул. Комунальна, 4, приватизовано фізичною особою – Гладковим Ігорем 

Володимировичем, що зареєстрований як фізична особа – підприємець в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань 29.10.2018 за № 21000000000006195, який єдиний подав заяву на участь в 

аукціоні із зниженням стартової ціни об’єкта. Ціна, за якою придбано об’єкт, 
становить 540 000,00 грн (п’ятсот сорок тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 

90 000,00 грн (дев’яносто тисяч гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: гараж літ. Б-1, площею 16,1 м2, 
що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11, 

приватизовано фізичною особою – підприємцем Кузьміною Наталією Вікторівною, яку 
визнано переможцем на аукціоні з умовами. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 

96 120,00 грн (дев’яносто шість тисяч сто двадцять гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ –
16 020,00 грн (шістнадцять тисяч двадцять гривень 00 копійок). 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації  

комунальної власності 

Об’єкт незавершеного будівництва – трансформаторна підстанція площею 13,4 м2 за 
адресою: Львівська область, м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 23, що перебуває на 

балансі Мостиської міської ради. Приватизовано фізичною особою – Сокульською 
Світланою Анатоліївною за ціною 60 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 10 000,00 грн. 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та 

Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі 
об’єкт державної власності малої приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – 

мікроцентр, що розташований за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, 
с. Сіренки, пров. Чкалова, 2а, балансоутримувач: ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» (код 
ЄДРПОУ 31059651). Приватизовано фізичною особою – Ковальовим Юрієм 



Андрійовичем, що визнаний переможцем електронного аукціону. Ціна продажу об’єкта: 

без урахування ПДВ – 8500,00 грн, ПДВ – 1700,00 грн, з урахуванням ПДВ – 10200,00 
грн. 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

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

Об’єкт малої приватизації окреме майно – будівлі теплиці за адресою: Житомирська 

обл.,  м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 44, що перебуває на балансі Новоград-
Волинської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04053654), приватизовано 

шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами фізичною особою – Загривою 
Христиною Олександрівною за ціною 84360,00 грн (вісімдесят чотири тисячі триста 

шістдесят гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 14060,00 грн (чотирнадцять тисяч 
шістдесят гривень 00 копійок). 

 

 


