
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 10 від 24.02.2021 
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «АКВАММАРІН» (код за ЄДРПОУ 39065479) договір купівлі-
продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини адміністративної 

будівлі площею 889,7 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект 

Героїв-підпільників, 1а. Ціна продажу об’єкта – 3 961 200,00 грн (три мільйони 
дев’ятсот шістдесят одна тисяча двісті гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 

660 200,00 грн (шістсот шістдесят тисяч двісті гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля літ. А-1 (будівля магазину № 15) 

загальною площею 291,9 м², що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86, приватизовано шляхом викупу балансоут-

римувачем – ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 
00191023) згідно зі ст. 16 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». Ціна продажу об’єкта – 1 818 674,40 грн (один мільйон вісімсот 
вісімнадцять тисяч шістсот сімдесят чотири гривні 40 коп.), у тому числі ПДВ – 
303 112,40 грн (триста три тисячі сто дванадцять гривень 40 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва, розташований за 

адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9, приватизовано 
фізичною особою – Кльобою Русланом Львовичем, ідентифікаційний код 3166207098, 

який єдиний подав заяву на участь в аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Ціна, за якою придбано 

об’єкт, становить 3 756,23 грн (три тисячі сімсот п’ятдесят шість гривень 23 копійки), 
у т. ч. ПДВ – 626,04 грн (шістсот двадцять шість гривень 04 копійки). 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 



Окреме майно – адміністративна будівля (літ. А) загальною площею 488,5 м² з 

підвалом (літ. П) загальною площею 249,5 м²; ґанок, І; гараж (літ. Б) загальною 

площею 47,2 м² (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Корсунь-
Шевченківський, пров. Жаданенка, 4А) приватизовано фізичною особою – 
Келебердою Миколою Павловичем, який став переможцем електронного аукціону із  

зниженням стартової ціни № UA-PS-2020-12-09-000118-2, що відбувся 30 грудня 2020 
року. Ціна продажу становить 1 452 000,00 грн (один мільйон чотириста п’ятдесят дві 

гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ – 242 000,00 грн (двісті сорок дві тисячі гривень 
00 копійок). 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  

АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації державної власності – окреме майно – котельня, який 

розташований за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Богдана 
Хмельницького, будівельна дільниця, приватизований фізичною особою – Путіним 

Віктором Анатолійовичем, який став переможцем електронного аукціону за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. 

Ціна продажу – 8 989,09 грн (вісім тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять гривень 09 
копійок), у тому числі ПДВ – 1 498,18 грн (одна тисяча чотириста дев’яносто вісім 

гривень 18 копійок). 
 


