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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної  

власності малої приватизації, окремого майна 

Будівля лазні загальною площею 97,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу 
СВАТ «Садовод», яка розташована за адресою: 22743, Вінницька обл., Іллінецький р-

н, с. Вербівка, вул. Центральна, 69а, приватизовано шляхом продажу на електронному 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій фізичною особою – Ковалем Олегом Юрійовичем за ціною 
195,96 грн (сто дев’яносто п’ять грн 96 коп.), у тому числі ПДВ – 32,66 грн (тридцять 

дві грн 66 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої  

приватизації, окремого майна 

Будівля лазні загальною площею 89,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу 
СВАТ «ім. 1-го Травня» (код ЄДРПОУ 3377917), яка розташована за адресою: 22330, 

Вінницька обл., Літинський р-н, с. Осолинка, вул. Шевченка, 1Б та перебуває на 
позабалансовому рахунку Осолинської сільської ради Літинського району Вінницької 

області (код ЄДРПОУ 4326448), приватизовано шляхом продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій фізичною особою – Ковалем Олегом Юрійовичем, РНОКПП 2750216776, 
за ціною 428,04 грн (чотириста двадцять вісім грн 04 коп.), у тому числі ПДВ – 

71,34 грн (сімдесят одна грн 34 коп.). 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу на аукціоні за методом покрокового  
зниження стартової ціни та подальшим поданням  

цінових пропозицій об’єкта малої приватизації 
Об’єкт соціально-культурного призначення – клуб з обладнанням (20400, Черкаська 

область, м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1а) приватизовано на аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

фізичною особою – Бураком Олександром Васильовичем (РНОКПП 3204118217) за 60 
000,00 (шістдесят тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 10 000,00 (десять 
тисяч гривень 00 копійок). 

 
 

 
 



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 окремого майна – нежитлова будівля – склад балонів літ. V-

1 площею 23,5 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1, балансоут-

римувач – ПАТ «Демітекс» (код ЄДРПОУ 14299824). Приватизовано юридичною 
особою – ТОВ «ОВЕЯ» (код ЄДРПОУ 41655722), яка визнана переможцем електрон-
ного аукціону. Ціна продажу з ПДВ становить: 48360,00 грн, у т. ч. ПДВ – 8060,00 грн. 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля піноутворювача зі складом «Г-

1» загальною площею 148,5 м2 за адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне, 

вул. Київська, 106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за 
ЄДРПОУ 22555721, приватизовано шляхом викупу орендарем, який здійснив 
невід’ємні поліпшення, – фізичною особою – підприємцем Даниш Анатолієм 

Віталійовичем, ідентифікаційний № 2706212052. Вартість, за якою придбано об’єкт, 
без урахування невід’ємних поліпшень становить 102 240,00 грн (сто дві тисячі двісті 

сорок гривень 00 коп.), у тому числі сума податку на додану вартість – 17 040,00 грн 
(сімнадцять тисяч сорок гривень 00 коп). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля прохідної «П-1» загальною 

площею 9,2 м2 за адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 106, 

що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, 
приватизовано шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, – 

фізичною особою – підприємцем Даниш Анатолієм Віталійовичем, ідентифікаційний 
номер 2706212052. Вартість, за якою придбано об’єкт, без урахування невід’ємних 
поліпшень становить 10 476, 00 грн (десять тисяч чотириста сімдесят шість гривень 00 

коп.), у тому числі сума податку на додану вартість – 1 746,00 грн (одна тисяча сімсот 
сорок шість гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля складу рідких матеріалів «Н-1» 

загальною площею 33,2 м2 за адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне, 



вул. Київська, 106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за 
ЄДРПОУ 22555721, приватизовано шляхом викупу орендарем, який здійснив 

невід’ємні поліпшення, – фізичною особою – підприємцем Петрушко Вікторією 
Віталіївною, ідентифікаційний номер 2886510080. Вартість, за якою придбано об’єкт, 

без урахування невід’ємних поліпшень становить 33 408, 00 грн (тридцять три тисячі 
чотириста вісім гривень 00 коп.), у тому числі сума податку на додану вартість – 

5 568,00 грн (п’ять тисяч п’ятсот шістдесят вісім гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля виробничого корпусу з 

адміністративно-побутовими приміщеннями «А-6» загальною площею 11368,40 м2 за 
адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебуває 

на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, приватизовано 
шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, – громадською 
організацією «Організація інвалідів «Громада майбутнього», код ЄДРПОУ 41892401. 

Вартість, за якою придбано об’єкт, без урахування невід’ємних поліпшень становить 
5 244 516,00 грн (п’ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі п’ятсот шістнадцять 

гривень 00 коп.), у тому числі сума податку на додану вартість – 874086,00 грн 
(вісімсот сімдесят чотири тисячі вісімдесят шість гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі їдальні «Б-2» загальною площею 

1812,6 м2 за адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 106, 

що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, 
приватизовано шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, – 
громадською організацією «Організація інвалідів «Громада майбутнього», код 

ЄДРПОУ 41892401. Вартість, за якою придбано об’єкт, без урахування невід’ємних 
поліпшень становить 1 136 052,00 грн (один мільйон сто тридцять шість тисяч 

п’ятдесят дві гривні 00 коп.), у тому числі сума податку на додану вартість – 
189 342,00 грн (сто вісімдесят дев’ять тисяч триста сорок дві гривні 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж загальною площею 20,1 м2 за 
адресою: 34600, Рівненська область, м. Березне, вул. Київська, 5а/4, що перебуває на 

балансі Головного управління статистики у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 
02362061, приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Ковалем Анатолієм 

Миколайовичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні зі зниженням стартової 
ціни. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 21 000,00 грн (двадцять одна тисяча 
гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 3 500,00 грн (три тисячі п’ятсот гривень 00 копійок). 

 


