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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна 

Частина нежитлових вбудованих приміщень площею 75,2 м2 на цокольному поверсі 
9-поверхового адмінбудинку, що знаходяться за адресою: 21018, м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 29 та перебували на балансі Головного управління Державної 
казначейської служби України у Вінницькій області, код ЄДРПОУ 37979858. 

Приватизовано відповідно до ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» шляхом викупу орендарем фізичною особою – підприємцем – 

Андреяшкіним І. В. за ціною 523 933,20 грн (п’ятсот двадцять три тисячі дев’ятсот 
тридцять три грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 87 322,20 грн (вісімдесят сім тисяч 

триста двадцять дві грн 20 коп.). 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля (колишній дитячий 

садок) загальною площею 236,6 м2 з водопроводом, розташований за адресою: 
Чернігівська область, Прилуцький район, смт Линовиця, вул. І. Франка, 23а, 
приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – 
Ковальовим Юрієм Андрійовичем. Ціна продажу об’єкта становить 6 675,67 грн, 

у тому числі ПДВ – 1 112,61 грн. 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності 

Окреме майно – нежитлове приміщення площею 263,7 м2 за адресою: Львівська 
обл., м. Червоноград, вул. Корольова, 12, що перебуває на балансі Комунального 

підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано шляхом викупу. 
Покупець – фізична особа – Скоропада Петро Михайлович, ціна продажу – 

1 400 380,68 грн, в тому числі ПДВ – 233 396,78 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності 

Окреме майно – нежитлове приміщення площею 307,7 м2 за адресою: Львівська 
обл., м. Червоноград, вул. Шептицького, 1, що перебуває на балансі Комунального 
підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано шляхом викупу. 



Покупець – юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Чародійка», ціна продажу – 1 705 305,72 грн, в тому числі ПДВ – 284 217,62 грн. 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – гараж з оглядовою ямою загальною площею 32,5 м2 за адресою: 
Сумська область, м. Шостка, вул. Горького, 14а, що обліковується на балансі 
Головного управління статистики у Сумській області (код за ЄДРПОУ 02362227), 

приватизовано фізичною особою Ювченко Н. Є., як учасником електронного аукціону, 
за 48000,00 грн, у тому числі ПДВ – 8000,00 грн. 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: 

будівля прохідної, Б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б, споруда естакади, 
В, що знаходиться за адресою: 35350, Рівненська область, Гощанський район, 

смт Гоща, вул. Промислова,1, що перебувають на балансі ТзОВ «ПМК-5», код за 
ЄДРПОУ 01273421, приватизовано переможцем електронного аукціону фізичною 

особою – Власюком Богданом Віталійовичем. Ціна продажу становить 78 758,45 грн 
(сімдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят вісім гривень 45 коп.), у тому числі ПДВ – 

13 126,41 грн (тринадцять тисяч сто двадцять шість гривень 41 копійка). 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

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

Частина нежитлових вбудованих приміщень площею 75,2 м2 на цокольному поверсі 
9-поверхового адмінбудинку, що знаходяться за адресою: 21018, м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 29 та перебували на балансі Головного управління Державної 

казначейської служби України у Вінницькій області, код ЄДРПОУ 37979858. 
Приватизовано відповідно до ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» шляхом викупу орендарем фізичною особою – підприємцем – 
Андреяшкіним І. В. за ціною 523 933,20 грн (п’ятсот двадцять три тисячі дев’ятсот 

тридцять три грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 87 322,20 грн (вісімдесят сім тисяч 
триста двадцять дві грн 20 коп.). 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності 



Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля (колишній дитячий 

садок) загальною площею 236,6 м2 з водопроводом, розташований за адресою: 

Чернігівська область, Прилуцький район, смт Линовиця, вул. І. Франка, 23а, 
приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – 
Ковальовим Юрієм Андрійовичем. Ціна продажу об’єкта становить 6 675,67 грн, 
у тому числі ПДВ – 1 112,61 грн. 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності 

Окреме майно – нежитлове приміщення площею 263,7 м2 за адресою: Львівська 
обл., м. Червоноград, вул. Корольова, 12, що перебуває на балансі Комунального 
підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано шляхом викупу. 

Покупець – фізична особа – Скоропада Петро Михайлович, ціна продажу – 
1 400 380,68 грн, в тому числі ПДВ – 233 396,78 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності 

Окреме майно – нежитлове приміщення площею 307,7 м2 за адресою: Львівська 

обл., м. Червоноград, вул. Шептицького, 1, що перебуває на балансі Комунального 
підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано шляхом викупу. 
Покупець – юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Чародійка», ціна продажу – 1 705 305,72 грн, в тому числі ПДВ – 284 217,62 грн. 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – гараж з оглядовою ямою загальною площею 32,5 м2 за адресою: 
Сумська область, м. Шостка, вул. Горького, 14а, що обліковується на балансі 
Головного управління статистики у Сумській області (код за ЄДРПОУ 02362227), 

приватизовано фізичною особою Ювченко Н. Є., як учасником електронного аукціону, 
за 48000,00 грн, у тому числі ПДВ – 8000,00 грн. 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: 

будівля прохідної, Б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б, споруда естакади, 
В, що знаходиться за адресою: 35350, Рівненська область, Гощанський район, 
смт Гоща, вул. Промислова,1, що перебувають на балансі ТзОВ «ПМК-5», код за 

ЄДРПОУ 01273421, приватизовано переможцем електронного аукціону фізичною 
особою – Власюком Богданом Віталійовичем. Ціна продажу становить 78 758,45 грн 



(сімдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят вісім гривень 45 коп.), у тому числі ПДВ – 
13 126,41 грн (тринадцять тисяч сто двадцять шість гривень 41 копійка). 


