
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 25 від 12.05.2021 
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
ТА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт державної власності – нежитлове підвальне 

приміщення загальною площею 38,4 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська 
обл., Новомиргородський р-н, м. Новомиргород, вул. Садова, 14/19 та перебуває на 

балансі ТОВ «Вентура», код за ЄДРПОУ 32155508, (зберігач), приватизовано шляхом 
продажу на електронному аукціоні із зниженням стартової ціни фізичною особою – 

підприємцем Самокозом Миколою Юрійовичем. Ціна продажу –18 720,00 грн 
(вісімнадцять тисяч сімсот двадцять гривень 00 копійок), у тому числі податок на 

додану вартість – 3 120,00 грн (три тисячі сто двадцять гривень 00 копійок). 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
ТА ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Черкаський експертно-
технічний центр Держпраці» (код за ЄДРПОУ 22800764), місцезнаходження 
підприємства: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Дахнівська, 23А, приватизовано 

юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «АЙДЕНІС ТОРГ» 
(код за ЄДРПОУ 42406981), який став переможцем електронного аукціону № UA-PS-

2021-02-11-000043-2, що відбувся 09 березня 2021 року. Ціна продажу становить 5 400 
000,00 грн (п’ять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 

900 000,00 грн (дев’ятсот тисяч гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів державної власності 
Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового 

будинку з господарським блоком, розташоване за адресою: Чернігівська область, 

Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова, 8, приватизовано шляхом продажу на 
аукціоні фізичною особою, громадянином України – Ковальовим Ю. А. Ціна продажу 

об’єкта становить 2340,40 грн, у т. ч. ПДВ – 390,07 грн. 
Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового 

будинку з господарським блоком, розташоване за адресою: Чернігівська область, 
Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова, 9, приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні, фізичною особою, громадянином України – Ковальовим Ю. А. Ціна продажу 
об’єкта становить 2339,59 грн, у т. ч. ПДВ – 389,93 грн. 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового 
будинку з господарським блоком, розташоване за адресою: Чернігівська область, 

Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2, приватизовано шляхом продажу на 



аукціоні, фізичною особою, громадянином України – Ковальовим Ю. А. Ціна продажу 

об’єкта становить 2423,06 грн, у т. ч. ПДВ – 403,84 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів державної власності 
Об’єкт малої приватизації – гараж літ. А-1, приміщення літ. 6-1,6-2 загальною 

площею 40,9 м2, розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Толстого, 15, 
приватизовано шляхом продажу на аукціоні ТОВ «БАТС». Ціна продажу об’єкта 
становить 138000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 23000,00 грн. 

Об’єкт малої приватизації – гараж літ. А-1, загальною площею 39,6 м2, 
розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Толстого, 15, приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні ТОВ «БАТС». Ціна продажу об’єкта становить 133500,00 грн, 

у т. ч. ПДВ – 22250,00 грн. 

 

 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
ТА ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – бокс № 1, П-1 на території 

автотранспортного виробничого об’єднання загальною площею 1440,0 м2 за адресою: 
Донецька область, Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101, що 

обліковується на балансі Вуглегірської ТЕС ВП ПАТ «Центренерго», приватизовано 
шляхом продажу на аукціоні без умов покупцем – Товариством з обмеженою 
відповідальністю «ТЕМ ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 42020129) за 256 500,13 грн 

(двісті п’ятдесят шість тисяч п’ятсот гривень 13 копійок), у тому числі ПДВ – 
42 750,02 грн (сорок дві тисячі сімсот п’ятдесят гривень 02 копійки). 

 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК ТА М. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – будівля ветлікарні, А, загальною площею 82,1 м2, 
вбиральня Б, огорожа № 1, який розташований за адресою: Херсонська обл., 
Ніжньосірогозький р-н, с. Верхні Сірогози, вул. Українська (Леніна), 3а, 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій приватним підприємством «Українська 

економіко-правова група» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21579949). 
Ціна продажу об’єкта приватизації: 3 773,69 грн (три тисячі сімсот сімдесят три 

гривні 69 копійок), у тому числі ПДВ – 628,95 грн (шістсот двадцять вісім гривень 95 
копійок). 

 


