
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 44 від 30.10.2019 
 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна 

Приміщення колишнього клубу загальною площею 237,6 м2 з обладнанням, що не 
увійшло до статутного капіталу ВАТ «Жмеринське АТП 10570», розташоване за 

адресою: 23100, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50, приватизованого 
шляхом продажу на електронному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % 

фізичною особою – Ковалем Максимом Володимировичем за ціною 240001,20 грн 
(двісті сорок тисяч одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 40000,20 грн (сорок 

тисяч грн 20 коп.). 

 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – домобудівельний комбінат (розширення), розташований за адресою: 
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 24, приватизовано шляхом 

продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Скорич Дмитром за 

9723,34 грн (дев’ять тисяч сімсот двадцять три гривні 34 копійки), у т. ч. ПДВ – 
1620,56 грн (одна тисяча шістсот двадцять гривень 56 копійок). 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації 
1. Об’єкт малої приватизації – вбиральня за адресою: Житомирська обл., 

м. Житомир, вул. Під’їзна, 22 приватизовано шляхом продажу на електронному 
аукціоні зі зниженням стартової ціни фізичною особою – Жуківською Людмилою 

Володимирівною за ціною 12064,96 грн, у т. ч. ПДВ – 2010,83 грн. 
2. Об’єкт малої приватизації – будівля котельні за адресою: Житомирська обл., м. 

Житомир, вул. Під’їзна, 22 приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні 

зі зниженням стартової ціни фізичною особою – Жуківською Людмилою 
Володимирівною за ціною 126323,02 грн, у т. ч. ПДВ – 21053,84 грн. 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Об’єкт малої приватизації – будівля колишнього недіючого дитячого садка, 
розташований за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, 



вул. Соборна (Леніна), 3, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав 
заяву на участь в електронному аукціоні без умов, – ТОВ «Багатопрофільна виробнича 

фірма «Нежданна», код за ЄДРПОУ 22728825. Ціна продажу об’єкта приватизації 
становить 180 001,20 грн (сто вісімдесят тисяч одна гривня 20 копійок), у тому числі 

ПДВ – 30 000,20 грн (тридцять тисяч гривень 20 копійок). 

 

м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 
21 жовтня 2019 року № 742 затверджено результати продажу об’єкта малої 

приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі колишньої котельні загальною 

площею 706,9 м2 за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, будинок 44, літера Є, що в 
процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ПрАТ «Зеніт-Сервіс» та 

перебуває на його балансі. Приватизовано шляхом викупу юридичною особою – ПрАТ 
«Зеніт-Сервіс» за ціною 4 414 800,00 гривень, в тому числі ПДВ – 735 800,00 гривень. 

 

 


