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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт державної власності – технічна будівля ПРЦ літ. А, загальною 

площею 120,2 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, 

вул. Історична (вул. Комсомольська), 11, приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на 

участь в аукціоні з умовами. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 105 332,40 грн (сто п’ять тисяч 

триста тридцять дві гривні 40 копійок), у тому числі ПДВ – 17 555,40 грн (сімнадцять тисяч п’ятсот 

п’ятдесят п’ять гривень 40 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт державної власності – технічна будівля ПРЦ літ. К, загальною 

площею 41,9 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, 

вул. Історична (вул. Комсомольська), 11, приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на 

участь в аукціоні з умовами. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 38 132,40 грн (тридцять вісім 

тисяч сто тридцять дві гривні 40 копійок), у тому числі ПДВ – 6 355,40 грн (шість тисяч триста 

п’ятдесят п’ять гривень 40 копійок). 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт державної власності, окреме майно – комплекс будівель та споруд з обладнанням за адресою: 

Черкаська обл, Черкаський р-н (Чигиринський р-н), с. Рацеве, вул. Портова, 13 приватизовано 

юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Чигиринська аграрна компанія» 

(код за ЄДРПОУ 02779039), яке визнано переможцем електронного аукціону № UA-PS-2021-10-20-

000003-1, що був призначений на 19 листопада 2021 року. Ціна продажу становить 9 333 333,32 грн 

(дев’ять мільйонів триста тридцять три тисячі триста тридцять три гривні 32 копійки), у тому числі 

ПДВ – 1 555 555,55 грн. (один мільойн п’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят п’ять гривень 

55 копійок). 

 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації  

комунальної власності  

Об’єкт незавершеного будівництва – будівля пральні 1000 кг білизни з сміттєспалювальною піччю 

за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Івасюка, 2ж. Приватизовано фізичною особою – 

Нискогузом Павлом Юрійовичем. 

Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 840 001,20 грн (вісімсот сорок тисяч одна гривня 20 

копійок), у тому числі ПДВ – 140 000,20 грн (сто сорок тисяч гривень 20 копійок). 

 


