
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 39 від 02.09.2020 
 
 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації, державної власності 

Окреме майно – будівля лазні літ. «А» загальною площею 114,0 м2, яка не увійшла 

до статутного капіталу СВАТ «Дністер», код за ЄДРПОУ 00414247, та розташована за 
адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Козлів, вул. Перемоги, 37. 

Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною 
особою – Ковальовим Юрієм Андрійовичем, РНОКПП 2839402754. Ціна продажу 

об’єкта – 8520,00 грн (вісім тисяч п’ятсот двадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 
1420,00 грн (одна тисяча чотириста двадцять грн 00 коп.). 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення (ШМБ) за 

адресою: Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, с. Інгуло-Кам’янка, 
вул. Шевченка, 27, що перебуває на балансі Кропивницького міжрайонного 

управління водного господарства, код за ЄДРПОУ 01039563, приватизовано шляхом 
продажу на електронному аукціоні з умовами юридичною особою – Селянським 

(фермерським) господарством «ЮГ», код за ЄДРПОУ 30974722. Ціна продажу – 
178 200,00 грн (сто сімдесят вісім тисяч двісті грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 

29 700,00 грн (двадцять дев’ять тисяч сімсот грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  

об’єкта державної власності 
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 18.08.2020 № 12/01-
26-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації соціально-

культурного призначення – клуб металургів літ. А-1, навіс літ. а-1, сарай літ. Б-1, ґанки 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, загальною площею 1 230,0 м2, тротуар літ. І, що перебуває на балансі 
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043) та 

розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Тритузна, 189. 
Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою 

Каграманяном К. Б. 
Ціна продажу об’єкта – 900 180,00 грн, у тому числі ПДВ – 150 030,00 грн. 

 

 

 



 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – напівпричіп МАЗ 93802, рік випуску – 1993, колір зелений, номер 
шасі XTM93802N0000613 (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Промислова, 13), приватизовано фізичною особою – Хвостом Андрієм 
Валерійовичем, якого визнано переможцем електронного аукціону за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, за 3 
840,00 грн (три тисячі вісімсот сорок грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 640,00 грн 

(шістсот сорок грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів державної власності 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво житлового будинку, 
розташованого за адресою: Чернігівська область, Городнянський район, с. Тупичів, 

вул. Зелена, 9а, приватизовано шляхом продажу на аукціоні громадянином України – 
Бойко Євгеном Юрійовичем (код 3214803417). Ціна продажу об’єкта – 22 860,00 грн, 

у т. ч. ПДВ – 3 810,00 грн. 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації державної власності 

Об’єкт незавершеного будівництва – трансформаторна підстанція за адресою: 
Львівська область, Бродівський район, Язлівчицька с/р, урочище Шкільне, 1 
приватизовано Приватним підприємством «Українська економіко-правова група» (код 

за ЄДРПОУ 21579949) за ціною 3 299,00 грн (три тисячі двісті дев’яносто дев’ять грн 
00 коп.), у тому числі ПДВ – 549,83 грн (п’ятсот сорок дев’ять грн 83 коп.). 

 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – частина триповерхової будівлі за 
адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. К. Маркса, 151, балансоутримувач: 

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Луганській 
області, код за ЄДРПОУ 26297948, приватизовано на електронному аукціоні без умов 

фізичною особою – Ляховцем Артемом Олександровичем за 312 120,00 грн (триста 
дванадцять тисяч сто двадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 52 020,00 грн 

(п’ятдесят дві тисячі двадцять грн 00 коп.). 

 

 


