
Результати продажу об’єктів малої приватизації – «Відомості приватизації» №32 від 22.07.2020 

 

 

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 08.07.2020 № 12/01-21-ЗВП затверджено 

результати продажу об’єкта малої приватизації – службового приміщення загальною площею 634,4 м2, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби 

України у Широківському районі Дніпропетровської області (код за ЄДРПОУ 36729624) та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт Широке, 

вул. Соборна, 119. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов юридичною особою – ТОВ «ЛЕКС ІСТЕЙТ». Ціна продажу об’єкта – 93 609,60 грн, у тому числі 

ПДВ – 15 601,60 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 30.06.2020 № 12/01-20-ЗВП затверджено 

результати продажу об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – фізкультурно- оздоровчого комплексу, А-2 загальною площею 1 288,5 м2, що перебуває 

на балансі АТ «Дніпровська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 00130820) та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Васильєвська, 124. Об’єкт приватизовано 

шляхом продажу на аукціоні з умовами юридичною особою – ПП «УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКО – ПРАВОВА ГРУПА». Ціна продажу об’єкта – 620 400,00 грн, у тому числі ПДВ – 

103 400,00 грн. 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТ 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єктів державної власності 

Приватизовано шляхом викупу зі збереженням умов продажу, передбачених аукціонами, єдиним заявником – громадянином України – Поздняковим Вадимом 

Володимировичем, код 3121114178, такі об’єкти: 

об’єкт малої приватизації – будівля операторної з приналежним майном, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710 

(ліквідовано), за адресою: 16742, Чернігівська обл., с. Тростянець, Ічнянський район, вул. Миру, 14. Ціна продажу об’єкта приватизації – 70 000,00 грн (сімдесят тисяч грн 00 коп.), 

у тому числі ПДВ – 14 000,00 грн (чотирнадцять тисяч грн 00 коп.); 

об’єкт малої приватизації – будівля операторної з площадкою асфальтобетонною, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710, 

за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Яблунівка, вул. Яблунева, 40-Б. Ціна продажу об’єкта приватизації – 34 800,00 грн (тридцять чотири тисячі вісімсот грн 00 коп.), 

у тому числі ПДВ – 5 800,00 грн (п’ять тисяч вісімсот грн 00 коп.). 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – нежитлова будівля площею 103,9 м2 за адресою: Львівська область, Дрогобицький р-н, с. Нове Село, вул. Дрогобицька, 92, що перебуває на балансі Головного 

управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Приватизовано Лаврик Наталією Ігорівною за ціною 14 760,00 грн, у тому числі ПДВ – 2 460,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: автонавантажувач, автокран МКГ-16 гусеничний самохідний, автомашина УАЗ-469Б за адресою: м. Львів, вул. Братів 

Міхновських, 32а, що перебуває на зберіганні Товариства з обмеженою відповідальністю «Рем-Трест». Приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛОМ-

ПРОМ» за ціною 55 796,40 грн, у тому числі ПДВ – 9 299,40 грн. 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – легковий автомобіль ГАЗ 3110 за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28, що обліковується на балансі Сумського апеляційного суду (код  

за ЄДРПОУ 42267878), приватизовано Крутченком Володимиром Анатолійовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2732104632), як переможцем електрон-

ного аукціону, за 21600,00 грн, у тому числі ПДВ – 3600,00 грн. 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення «Дільниця ветеринарної медицини» загальною площею 82,4 м2, у складі: сарай, погріб, за адресою: 

Рівненська область, Млинівський район, с. Смордва, вул. Кіпрачівка, 9, що перебуває на балансі Млинівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, код 

ЄДРПОУ 00703859, приватизовано юридичною особою – ТОВ «МИТНО-БРОКЕРСЬКИЙ АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ 35633266. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 26 401,20 

грн (двадцять шість тисяч чотириста одна гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ – 4 400,20 грн (чотири тисячі чотириста гривень 20 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – частина будівлі дільничної ветлікарні загальною площею 156,7 м2 за адресою: Рівненська область, Радивилівський район, с. Острів, 

вул. Молодіжна, 34, що перебуває на балансі Радивилівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00703753, приватизовано фізичною особою – 

Павловець Валентиною Володимирівною, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3007818260. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 26 640,00 грн 

(двадцять шість тисяч шістсот сорок гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 4 440,00 грн (чотири тисячі чотириста сорок гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення, гараж-віварій загальною площею 96,0 м2, яке розташоване за адресою: Рівненська область, Костопільський 

район, с. Костопіль, вул. Рівненська, 99, що перебуває на балансі Костопільської районної державної лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 26299380, приватизовано 

фізичною особою – Фурман Наталією Олександрієвною, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2535101121. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 

360 000,00 грн (триста шістдесят тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 60 000,00 грн (шістдесят тисяч гривень 00 копійок). 


