
Результати продажу ‒ «Відомості приватизації» № 50 від 14.10.2020 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – група нежитлових будівель та приналежного до них 

майна, у складі: гаражі з побутовою кімнатою (О-1) загальною площею 394,9 м2, 

склад-гараж (Л-1) загальною площею 475,6 м2, склад з навісом (К-1) загальною 

площею 70,7 м2, розливна (З-1) загальною площею 55,9 м2, склад бочкотари (М-1) 

загальною площею 212,8 м2, башта Рожновського, дизельна (Г-1) загальною площею 

35,9 м2, трансформаторна підстанція (Д-1) загальною площею 30,4 м2, колодязь (Т-1), 

естакада (Ф-1), під’їзна залізнична колія, резервуари наземні металеві (23 од.), 

огорожа території, асфальтобетонне покриття, розташований за адресою: Чернігівська 

обл., Городнянський р-н, с. Вокзал-Городня, вул. Вокзальна, 45б, приватизовано 

шляхом викупу зі збереженням умов продажу, передбачених аукціоном, єдиним 

заявником – ТОВ «Ромісоф» (код 43008736). Ціна продажу об’єкта становить 1 

728 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 288 000,00 грн. 

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 малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – 

блок погребів та сараїв на 96 місць за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н, 

с. Вікторія, вул. Садова, 20 – 23. 

Приватизовано юридичною особою – приватним підприємством «Українська 

економіко-правова група», ідентифікаційний код юридичної особи 21579949, яке 

визнано переможцем електронного аукціону. 

Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 17691,45 грн, ПДВ – 3538,29 грн, з 

урахуванням ПДВ – 21229,74 грн. 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та 

Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами в 

електронній формі об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – 

нежитлову будівлю колишньої лазні за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, 

с. Пришиб, вул. Гагаріна, 23а. 

Приватизовано фізичною особою – Тарасовим Володимиром Анатолійовичем. 

Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 27500,00 грн, сума ПДВ – 5500,00 грн, 

з урахуванням ПДВ – 33000,00 грн. 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації – окремого майна 

1. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – приміщення будівлі цеху контрольно-

вимірювальних приладів і автоматики загальною площею 860,2 м2 за адресою: 

Житомирська обл., м. Житомир, вул. Промислова, 1/154, що перебуває на балансі 

Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області (код за 

ЄДРПОУ 40346926), приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю 

«КОМІСАР ІНДАСТРІ» за ціною 83 341,80 грн (вісімдесят три тисячі триста сорок 

одна грн 80 коп.), у т. ч. ПДВ – 13 890,30 грн (тринадцять тисяч вісімсот дев’яносто 

грн 30 коп.). 

2. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля дільниці ветеринарної 

медицини загальною площею 85,1 м2 за адресою: Житомирська обл., Радомишльський 

р-н, с. Заньки, вул. Цвіточна, 1, що обліковується на балансі Радомишльської районної 

державної лікарні ветеринарної медицини, приватизовано шляхом викупу фізичною 

особою – Пономаренко Галиною Анатоліївною, яка єдина подала заяву на участь в 

електронному аукціоні зі зниженням стартової ціни, за ціною 42720,00 грн (сорок дві 

тисячі сімсот двадцять грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 7120,00 грн (сім тисяч сто двадцять 

грн 00 коп.). 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля загальною площею 289,4 м2 за 

адресою: Луганська обл., Білокуракинський р-н, смт Білокуракине, вул. Історична, 85, 

балансоутримувач – ДП «Центр державного земельного кадастру» (код за ЄДРПОУ 

21616582), приватизовано на електронному аукціоні без умов фізичною особою – 

підприємцем Дубіною Сергієм Вікторовичем за 96 000,00 грн (дев’яносто шість тисяч 

грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 16 000,00 грн (шістнадцять тисяч грн 00 коп.). 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – Єдиний майновий комплекс Державного підприємства 

«Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов 

процесу перевезень на залізничному транспорті», код за ЄДРПОУ 23460862, за 

адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, приватизовано на електронному аукціоні з 

умовами фізичною особою – Пугачовим Віктором Миколайовичем за 7113,00 грн (сім 

тисяч сто тринадцять грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 1185,50 грн (одна тисяча сто 

вісімдесят п’ять грн 50 коп.). 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – внутрішньозаводські залізничні колії за адресою: 

Херсонська обл., м. Каховка, Чаплинське шосе, 7, приватизовано шляхом викупу 

покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні зі зниженням 



стартової ціни, – Товариством з обмеженою відповідальністю 

«УКРЕКСІМІНВЕСТПРОМ», код за ЄДРПОУ 33600705. Ціна продажу об’єкта 

приватизації – 1 454 400,00 грн (один мільйон чотириста п’ятдесят чотири тисячі 

чотириста грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 242 400,00 грн (двісті сорок дві тисячі чотириста 

грн 00 коп.). 

 


