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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Регіональне відділення уклало з юридичною особою – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Центр поліграфії» (код за ЄДРПОУ 37103543) договір купівлі-

продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі літ. А-1 площею 178,5 м2, 
у складі: прибудова літ. а-1, ґанок літ. а, склад літ. Б, що розташований за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, Прохідний тупик, 6. Ціна продажу об’єкта – 
211 854,00 грн, у тому числі ПДВ – 35 309,00 грн. 

 
 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля недіючої лазні площею 95,8 м2 за 
адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Зазим’є, вул. Широка (Пролетарська), 17, 
яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу СТОВ «Нова Україна» (код 

за ЄДРПОУ 00448737; припинено; правонаступник – ТОВ «Нова Україна» (код за 
ЄДРПОУ 32831851), приватизовано шляхом викупу ТОВ «Нова Україна» (код за 

ЄДРПОУ 32831851). 
Ціна продажу об’єкта – 400 056,00 грн, у тому числі ПДВ – 66 676,00 грн. 

 
 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – гараж, літ. Ж, загальною площею 20,2 м2 за адресою: Закарпатська 
обл., м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24, що перебуває на балансі Головного управління 
Держпродспоживслужби в Закарпатській області (код за ЄДРПОУ 40314229), 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов фізичною особою – Янєвим 
Миколою Олександровичем за ціною 96 001,20 грн (дев’яносто шість тисяч одна грн 20 

коп.), у тому числі ПДВ – 16 000,20 грн (шістнадцять тисяч грн 20 коп.). 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт соціально-культурного призначення – готель за адресою: Миколаївська обл., 

Миколаївський р-н, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 9б приватизовано шляхом викупу 

балансоутримувачем – акціонерним товариством «РАДСАД» за 2292108,00 грн (два 
мільйони двісті дев’яносто дві тисячі сто вісім грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 382018,00 грн 

(триста вісімдесят дві тисячі вісімнадцять грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Окреме майно – склад кисневих балонів та карбіду кальцію за адресою: 

Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Промисловий майданчик, 31 приватизовано 
шляхом викупу безпосередньо єдиним покупцем – громадянином України 
Кудряшовим Леонідом Миколайовичем за 8411,28 грн (вісім тисяч чотириста 

одинадцять грн 28 коп.), у тому числі ПДВ – 1401,88 грн (одна тисяча чотириста одна 
грн 88 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – сховище зрідженого пропан-бутану за адресою: Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, Промисловий майданчик, 32 приватизовано шляхом викупу 
безпосередньо єдиним покупцем – громадянином України Кудряшовим Леонідом 

Миколайовичем за 84,60 грн (вісімдесят чотири грн 60 коп.), у тому числі ПДВ – 14,10 
грн (чотирнадцять грн 10 коп.). 

 
 

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 за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – склад за адресою: 
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Дячкове, пров. Центральний, 5. 

Приватизовано фізичною особою – Сидоренком Валентином Валерійовичем. 
Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 30 000,00 грн, ПДВ – 6 000,00 грн, з 

урахуванням ПДВ – 36 000,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях повідомляє про результати продажу об’єкта малої приватизації – 

об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку № 2 за 
адресою: Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка, 5. 

 



 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

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

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля дільниці ветеринарної медицини 
за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Чайківка, вул. Зарічка, 21, 
що обліковується на балансі Радомишльської районної державної лікарні ветеринарної 

медицини (код 00698590), приватизовано на електронному аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

фізичною особою – Наговіциним Остапом Михайловичем. Ціна продажу – 28838,12 
грн (двадцять вісім тисяч вісімсот тридцять вісім грн 12 коп.), у тому числі ПДВ – 

4806,35 грн (чотири тисячі вісімсот шість грн 35 коп.). 

 


