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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж (літ. Б) загальною площею 

23,0 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Старосинявський р-н, 
смт Стара Синява, вул. Грушевського, 4 та обліковується на балансі Головного 

управління статистики у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02362894, 
приватизовано фізичною особою – Хміль Оксаною Павлівною, яка єдина подала заяву 

на участь в аукціоні із зниження стартової ціни. Ціна продажу з урахуванням ПДВ 
становить 18000,00 грн (вісімнадцять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 

3000,00 грн. 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля (свинарник) 

загальною площею 163,0 м2, розташована за адресою: Кіровоградська обл., 
смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10, що перебуває на балансі Закритого 

акціонерного товариства «Голованівський хліб» (код ЄДРПОУ 00378750), 
приватизовано на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Соболєм Сергієм 
Федоровичем за 966,26 грн (дев’ятсот шістдесят шість гривень 26 копійок), у тому 

числі ПДВ – 161,04 грн (сто шістдесят одна гривня 04 копійки). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – склад тари, 

розташований за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, 
приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробнича мережа 

«Дніпро» (код за ЄДРПОУ 31383454), яке визнано переможцем електронного 
аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 780 000,00 грн (сімсот вісімдесят 

тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 130 000,00 грн (сто тридцять тисяч гривень 00 
копійок).  

 

 

 



КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
державної власності 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення їдальні 

загальною площею 318,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Васильків, 
вул. Володимирська, 22, яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу 

ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код ЄДРПОУ 00951741), приватизовано шляхом 
викупу єдиним учасником, який подав заявку на участь в аукціоні з умовами, – 
фізичною особою Пророченком Сергієм Андрійовичем. Ціна продажу об’єкта 

становить 888 877,66 грн, у тому числі ПДВ – 148 146,28 грн. 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації 
державної власності 

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: будівля колишнього костелу з 

прибудованою венткамерою площею 564,8 м2, огорожа  за адресою: Львівська область, 
Жовківський район, смт  Магерів , вул . Л. Мартовича , 2, що перебуває на зберіганні  

Приватного підприємства «Газдиня». Приватизовано фізичною особою – Соболем  
Сергієм Федоровичем  за  ціною  36 342,12 грн, у  тому числі ПДВ  –  6 057,02 грн. 

Окреме майно – нежитлова будівля загальною площею 230,7 м2 за адресою: 
Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 38с, що перебуває на балансі 
Городоцької районної державної адміністрації Львівської області. Приватизовано 

фізичною особою – Кацюбою Ігорем Романовичем за ціною 1021200,00 грн, у тому 
числі ПДВ – 170 200,00 грн. 

 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – підземний склад готової продукції з 

інженерною інфраструктурою загальною площею 18306,8 м2 за адресою: Харківська 
обл., Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а приватизовано шляхом продажу 
на аукціоні з умовами фізичною особою – Бакуменком Юрієм Олександровичем за 

1 321 200,00 грн, у тому числі ПДВ – 220 200,00 грн. 

 



ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – залізнична колія від станції Куряж, 

інв. № 163, реєстровий номер: 05471230.1.АААЖБЖ415, місцезнаходження: 
Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні без умов покупцем – юридичною особою – Приватним акціонерним 
товариством «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» за 5109600,00 грн, у тому числі ПДВ – 

851600,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – медсанчастина за 

адресою: м. Харків, вул. Рудика, 8 приватизовано шляхом продажу на аукціоні з 
умовами фізичною особою – Шихкерімовим Омаром Керімовичем за 1243800,00 грн, 

у тому числі ПДВ – 207300,00 грн. 

 

 


