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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 26.04.2021 № 12/01-
09-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – будівлі лікарні 

літ. А-1 загальною площею 87,4 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Полєнова, 54. Об’єкт приватизовано шляхом викупу за результатами електрон-
ного аукціону із зниженням стартової ціни фізичною особою – Токарчук Ганною 

Василівною. 
Ціна продажу – 36 120,00 грн (тридцять шість тисяч сто двадцять грн 00 коп.), 

у тому числі ПДВ – 6 020,00 грн (шість тисяч двадцять грн 00 коп.). 
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації 

Об’єкти малої приватизації приватизовані шляхом викупу покупцями, які єдині 
подали заяви на участь в аукціоні зі зниженням стартової ціни: 

приміщення ветмедицини, у складі: приміщення ветлікарні, А загальною площею 

83,9 м2; вбиральня, Б площею 1,0 м2 за адресою: Надвірнянський р-н, с. Зелена, 
присілок Хрипелів, будинок 938а. Покупець – Попович Василь Васильович. Ціна, за 

якою придбаний об’єкт, становить 123 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 20 500,00 грн; 
приміщення лікарні ветеринарної медицини, у складі: ветлікарня, А загальною 

площею 120,3 м2; сарай, Б площею 31,2 м2; сарай, В площею 24,9 м2; гараж, Г площею 

15,1 м2; гараж, Е площею 15,1 м2; вбиральня, Д за адресою: Коломийський р-н, 
с. Товмачик, вул. Мамутова, 69. Покупець – РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕСВЯТОЇ 

ТРІЙЦІ КОЛОМИЙСЬКОЇ ЄПАРХІЇІ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ 
ЦЕРКВИ СЕЛА ТОВМАЧИК КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Ціна, за якою придбаний об’єкт, становить 203 123,40 
грн, у тому числі ПДВ – 33 853,90 грн; 

приміщення лікарні ветеринарної медицини, у складі: ДЛВМ, А загальною площею 

68,9 м2; вбиральня, Б; огорожа 1 за адресою: Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, 
с. Вікняни, вул. Донніні Августо, 3. Покупець – Білий Ігор Ярославович. Ціна, за якою 

придбаний об’єкт, становить 100 072,80 грн, у тому числі ПДВ – 16 678,80 грн. 
 
 

 
 

 
 



 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів державної власності 

Об’єкт малої приватизації – нежитлове приміщення загальною площею 58,3 м2 за 
адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 3, приміщення 3 

приватизовано шляхом викупу зі збереженням умов продажу, передбачених аукціо-
ном, єдиним заявником – Василенко Оленою Борисівною. Ціна продажу об’єкта – 

570 347,76 грн (п’ятсот сімдесят тисяч триста сорок сім грн 76 коп.), в тому числі 
ПДВ – 95 057,96 грн (дев’яносто п’ять тисяч п’ятдесят сім грн 96 коп.). 
 

 
м. КИЇВ  

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна 
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

місту Києву від 06 травня 2021 року № 1090 затверджено результати продажу об’єкта 

малої приватизації державної власності – окремого майна – адміністративної будівлі, 

літера А, площею 1730,2 м2, роташованого за адресою: м. Київ, пров. Руслана 
Лужевського, 3. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні юридичною особою – 

товариством з обмеженою відповідальністю «СІСТЕМБУД» за ціною 108 000 001,20 
грн, у тому числі ПДВ – 18 000 000,20 грн. 

 

 

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

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
місту Києву від 27 квітня 2021 року № 1015 затверджено результати продажу об’єкта 

малої приватизації державної власності – окремого майна – легкового автомобіля 
марки Infiniti, модель FX35, 2003 року випуску, реєстраційний номер АА2518КН, 

розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30. Приватизовано 
шляхом продажу на аукціоні юридичною особою – товариством з обмеженою 

відповідальністю «Центр Херсон» за ціною 214 800,00 грн, в тому числі ПДВ – 35 
800,00 грн. 

 


