
 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

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

Будівля лазні (літ. А, А1, а) та будівля пральні (літ. Б), що не увійшли до статутного капіталу ВАТ 

«Завод «Автоелектроапаратура», код за ЄДРПОУ 00232489, які розташовані за адресою: 23300, 

Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Сутиски, вул. Зарічна, 38, приватизовано шляхом продажу на 

електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій юридичною особою – ПП «Українська економіко-правова група», код ЄДРПОУ 

21579949, за ціною 33600,00 грн (тридцять три тисячі шістсот грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 

5600,00 грн (п’ять тисяч шістсот грн 00 коп.). 

Будівля лазні загальною площею 99,8 м2 за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Іванівці, 

вул. Слобідська, 30 приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною 

особою – ПП «Українська економіко-правова група», код ЄДРПОУ 21579949, за ціною 6600,00 грн 

(шість тисяч шістсот грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 1100,00 грн (одна тисяча сто грн 00 коп.). 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 

Наказом регіонального відділення від 04.03.2020 № 12/01-06-ЗВП затверджено результати продажу 

об’єкта державної власності – будівля котельні (колишньої) (інв. № 1796), тепломережа 

внутримайданчикова (інв. № 4743), хімводоочистка (інв. № 4781), що розташований за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, 15. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на 

електронному аукціоні з умовами юридичною особою – ТОВ «ЮС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 

34734229). Ціна продажу – 204 120,00 грн (двісті чотири тисячі сто двадцять грн 00 коп.), у тому 

числі ПДВ – 34 020,00 грн (тридцять чотири тисячі двадцять грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 

Наказом регіонального відділення від 04.03.2020 № 12/01-07-ЗВП затверджено результати продажу 

об’єкта державної власності – нежитлова будівля (будинок котельної) літ. 59 загальною площею 

920,4 м2 та труба димова літ. 58, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 

вул. Харківська, 15. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами 

юридичною особою – ТОВ «ЮС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 34734229). Ціна продажу – 254 200,80 

грн (двісті п’ятдесят чотири тисячі двісті грн 80 коп.), у тому числі ПДВ – 42 366,80 грн (сорок дві 

тисячі триста шістдесят шість грн 80 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про затвердження результатів продажу об’єкта соціально-культурного 

призначення 

Наказом регіонального відділення від 28.02.2020 № 12/01-05-ЗВП затверджено результати продажу 

об’єкта соціально-культурного призначення – дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий), що розташований 

за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9. Об’єкт приватизовано шляхом 

викупу юридичною особою – ТОВ «КОМПАНІЯ ТРАНС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38465370). Ціна 

продажу об’єкта – 540 613,20 грн (п’ятсот сорок тисяч шістсот тринадцять грн 20 коп.), у тому числі 

ПДВ – 90 102,20 грн (дев’яносто тисяч сто дві грн 20 коп.). 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 



ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації на електронному аукціоні з 

умовами за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт окремого майна – будівля загальною площею 152,3 м2 з 

прибудинковими спорудами: сараєм загальною площею 14,2 м2, вбиральнею загальною площею 1,4 

м2 та криницею, що перебуває на балансі ТОВ «Джерело» (Чернівецька область, Герцаївський район, 

с. Хряцька, вул. Лісова, 42А) приватизовано юридичною особою – фермерським господарством 

«Молницьке». Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 28697,62 грн (двадцять вісім тисяч шістсот 

дев’яносто сім грн 62 коп.), у тому числі ПДВ – 4782,94 грн (чотири тисячі сімсот вісімдесят дві грн 

94 коп.). 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – нежитлове приміщення (вбудоване приміщення в багатоповерховий будинок 

(насіннєва інспекція) загальною площею 133,0 м2 (Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Суворова, 

3) приватизовано фізичною особою – Домачуком Русланом Юрійовичем, якого визнано переможцем 

електронного аукціону з умовами, за 540 240,00 грн (п’ятсот сорок тисяч двісті сорок грн 00 коп.), у 

тому числі ПДВ – 90 040,00 грн (дев’яносто тисяч сорок грн 00 коп.).   

 

РІВНЕНСЬКА ТА ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

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

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – нежитлова будівля за адресою: Житомирська обл., 

Ємільчинський р-н, с. Бараші, вул. Василя Шевчука, 4, що перебуває на балансі Головного 

територіального управління юстиції у Житомирській області (код ЄДРПОУ 34900660), 

приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні без умов юридичною особою за ціною 

600268,80 грн (шістсот тисяч двісті шістдесят вісім грн 80 коп.), у т. ч. ПДВ – 100044,80 грн (сто 

тисяч сорок чотири грн 80 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯпро результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна 

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – будівля котельні № 257 за адресою: Житомирська обл., 

м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 44-А, 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 113280,00 грн (сто тринадцять тисяч двісті вісімдесят грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 18880,00 грн 

(вісімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят грн 00 коп.).  

 


