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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 11.01.2021  
№ 12/01-02-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – 

окремого майна – 18/25 часток бази відпочинку «Енергетик» у складі: будівля 

двоповерхова Б – 127,1 м2; будівля двоповерхова (спальний корпус) В – 441,1 м2; 

їдальня Ж – 73,5 м2; будівля складу З – 66,9 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, с. Орлівщина, вул. Диминтовича, 3. Об’єкт приватизовано 
шляхом продажу на аукціоні без умов юридичною особою – ТОВ «РІЄЛТ-СІТІ» (код 

ЄДРПОУ 42345704). Ціна продажу – 1 347 600,00 грн (один мільйон триста сорок сім 
тисяч шістсот гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 224 600,00 грн (двісті двадцять 

чотири тисячі шістсот гривень 00 коп.). 
 
 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації 
Окреме майно – будівля дренажного складу з відділенням дроблення (А-1) 

загальною площею 3837,2 м2 за адресою: Львівська область, м. Стебник, 

вул. Дрогобицька, 127, що перебуває на зберіганні ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ». 
Приватизовано Вербинським Володимиром Адамовичем за ціною 948 000,00 грн, 

у тому числі ПДВ – 158 000,00 грн. 

Окреме майно – адміністративна будівля літ. «А-1» загальною площею 127,2 м2 за 
адресою: Львівська область, Яворівський р-н, м. Яворів, вул. О. Турянського, 2, 

що перебуває на балансі Західного офіса Держаудитслужби. Приватизовано 
Демінським Сергієм Анатолійовичем за ціною 150 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 

25 000,00 грн. 
 
 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові будівлі та споруди 
міжрайонної лабораторії Лугинської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини за адресою: Житомирська область, смт Лугини, вул. Липницька, 33а, 

що перебувають на балансі Лугинської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини (код ЄДРПОУ 00698615), приватизовано на електронному аукціоні з 



умовами юридичною особою – ТОВ «ТРЕЙДФОРЕСТ» за ціною 216 000,00 грн (двісті 

шістнадцять тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 36 000,00 грн (тридцять шість 
тисяч гривень 00 копійок). 

 


