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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  

та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації 
Приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня, А загальною 

площею 85,1 м2 за адресою: Коломийський р-н, с. Турка, вул. Грушевського, 38а. 
Приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Покупець – Івасюк 

Олександр Михайлович. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 120 000 грн, у тому 
числі ПДВ – 20 000 грн. 

Приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня, А загальною 

площею 16,9 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Черніїв, 
вул. Стасюка, 6а. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами. Покупець – 

Комунальне підприємство «Полігон ТПВ». Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 
301 800 грн, у тому числі ПДВ – 50 300 грн. 

 
 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів державної власності 

Об’єкт малої приватизації – державний пакет акцій у кількості 3 979 276 шт., 
що становить 100 % статутного капіталу Акціонерного товариства «Хімтекстильмаш», 

код за ЄДРПОУ 14314311 за адресою: 14001, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 
приватизовано шляхом продажу на аукціоні фізичною особою Недухом Віталієм 
Юрійовичем (код 2791316516) за ціною продажу об’єкта 17000000,00 грн (сімнадцять 

мільйонів грн 00 коп.) без ПДВ. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові будівлі і споруди у складі: 

адмінбудинок під літерою «А» загальною площею 92,1 м2; сарай під літерою «Б» 

загальною площею 61,7 м2; вбиральня загальною площею 5,0 м2 за адресою: Київська 
обл., Іванківський р-н, смт Іванків, вул. Поліська, 20, що перебуває на балансі 
Головного управління статистики у Київській області (код ЄДРПОУ 02360731), 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами громадянином України 
Томашем Олегом Миколайовичем. 

Ціна продажу об’єкта – 313 212,00 грн, у тому числі ПДВ – 52 202,00 грн. 
 

 
 

 
 
 



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’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 

(продуктового складу) загальною площею 131,4 м2, що розташований за адресою: 
Полтавська обл., Диканський р-н, с. Діброва, вул. Новоселівська, 1б. 

Приватизовано юридичною особою – ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
«ЮРИДИЧНА ФІРМА ДИГЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 32026962. 

Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 17 228,90 грн, ПДВ – 3 445,78 грн, з 

урахуванням ПДВ – 20 674,68 грн. 
 

 
РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля, адміністративна 

будівля: частка 60/100 загальною площею 298,6 м2 за адресою: Рівненська обл., 
м. Дубровиця, вул. Гольшанських Улянії та Анастасії, 2, приватизовано переможцем 

електронного аукціону – фізичною особою Герасименком Григорієм Григоровичем, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків 2642414852. 

Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, становить 1 080 001,20 грн (один 
мільйон вісімдесят тисяч одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 180 000,20 грн (сто 

вісімдесят тисяч грн 20 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля побутового комплексу 

загальною площею 449,9 м2 за адресою: 35523, вул. Берестецька, 1, с. Козин, 

Радивилівський район, Рівненська область приватизовано юридичною особою – 
Товариством з додатковою відповідальністю «Козинагропромтехніка», код за 

ЄДРПОУ 00906812. 
Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, становить 326292,00 грн (триста 

двадцять шість тисяч двісті дев’яносто дві грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 54382,00 

грн (п’ятдесят чотири тисячі триста вісімдесят дві грн 00 коп.). 

 


