
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 29 від 01.07.2020 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Кобіковою Тетяною 

Федорівною договір купівлі-продажу нежитлової будівлі (колишня будівля митниці) 

літ. А-1 загальною площею 124,0 м2 з ґанком літ. а, що розташована за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 210. Ціна продажу об’єкта – 

144 000,00 грн (сто сорок чотири тисячі гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 
24 000,00 грн (двадцять чотири тисячі гривень 00 коп.). 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації на електронному аукціоні без 
умов за методом покрокового зниження стартової ціни  

та подальшого подання пропозицій 

Об’єкт малої приватизації – державний пакет акцій у розмірі 9,6620 % статутного 
капіталу приватного акціонерного товариства «Туристичний комплекс «Черемош» 

приватизовано юридичною особою – ТОВ «Драчинецьке-1». Ціна, за якою придбано 
об’єкт, становить 1 180 004,25 грн (один мільйон сто вісімдесят тисяч чотири гривні 

25 копійок). 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво лазні-пральні (на 20 місць), 
розташований за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, смт Парафіївка, 

вул. Новозаводська, 10, приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової ціни фізичною особою – Ковальовим Юрієм 

Андрійовичем. Ціна продажу об’єкта становить 29391,72 грн, у т. ч. ПДВ – 
4898,62 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 в електронній формі 

об’єкт державної власності – об’єкт незавершеного будівництва – спортивний 
комплекс, що розташований за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н, 



с. Вікторія, вул. Центральна, 15А, балансоутримувач – ЗАТ «Пирятинська 

птахофабрика» (ліквідовано). Приватизовано юридичною особою – Приватним 
підприємством «Українська економіко-правова група», код ЄДРПОУ 21579949, 

що визнаний переможцем електронного аукціону. Ціна продажу об’єкта з 
урахуванням ПДВ – 2176,43 грн, ПДВ – 362,74 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі 

об’єкт державної власності – об’єкт незавершеного будівництва – спортивний 
комплекс, що розташований за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, 

с. Петрівці, вул. Центральна, 1А, балансоутримувач – ТОВ Агрофірма 
«Миргородська» (код ЄДРПОУ 36805165). Приватизовано юридичною особою – 

Приватним підприємством «Українська економіко-правова група», код ЄДРПОУ 
21579949, що визнаний переможцем електронного аукціону. Ціна продажу об’єкта з 

урахуванням ПДВ – 5422,28 грн, ПДВ – 903,71 грн. 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво, законсервований об’єкт, 

житловий будинок за адресою: 35350, Рівненська область, Рівненський район, 
смт Квасилів, вул. Молодіжна, 60, що перебуває на балансі ПАТ «Рівнесільмаш», код 
за ЄДРПОУ 728380, приватизовано переможцем електронного аукціону – фізичною 

особою Денищуком Сергієм Олександровичем. Ціна продажу становить 301 200 грн 
(триста одна тисяча двісті гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 50 200 грн (п’ятдесят 

тисяч двісті гривень 00 копійок). 

 

м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації –  

об’єкта незавершеного будівництва 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 
24 лютого 2020 року № 150 затверджено результати продажу об’єкта малої 

приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – енергоцеху за адресою: м. Київ, 
вул. Олекси Тихого (колишня назва – вул. Виборзька). Приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні з умовами юридичною особою – Товариством з обмеженою 
відповідальністю «ГОРИЗОНТ ПРОПЕРТІ» за ціною 51 600 120,00 грн, в тому числі 

ПДВ – 8 600 020,00 грн. 

 

 


