
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 51 від 18.12.2019 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 29.11.2019 № 12/01-
23-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – частина 

нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення І, огорожа № 1, 2 за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1. Об’єкт 
приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Стамбуляном Саркісом 

Самвеловичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні. Ціна продажу об’єкта – 
126 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 21 000,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: 1 бокс гаража, що розташований 

за адресою: Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності (Максима 

Горького), буд. 24 та складається з: гаража, Б, 15,5 м2, оглядової ями, Б, загальна 

площа – 15,5 м2, приватизовано фізичною особою – Носенко Юлією Анатоліївною, яка 

єдина подала заяву на участь в аукціоні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Ціна, за якою придбано об’єкт, 
становить 15 519,60 грн (п’ятнадцять тисяч п’ятсот дев’ятнадцять грн 60 коп.), 

у т. ч. ПДВ – 2586,60 грн (дві тисячі п’ятсот вісімдесят шість грн 60 коп.). 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – будівля пилорами площею 219,5 м2 за адресою: Львівська область, 
Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753г, що перебуває на балансі 

Відокремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» 
Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». 

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Покупець – фізична особа 

Малькова Ірина Володимирівна, ціна продажу – 19 569,60 грн, у тому числі ПДВ – 
3261,60 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 – окреме майно – нежитлове приміщення загальною 



площею 218,1 м2, що розташоване за адресою: Полтавська обл., м. Гребінка, 
вул. Євгена Гребінки, 72 та перебуває на балансі Головного управління статистики у 

Полтавській області (код за ЄДРПОУ 02361892). Приватизовано юридичною особою – 
ТОВ «Фінансово-консалтинговий центр «Омега-Профіт» (код за ЄДРПОУ 32557701), 

яке визнано переможцем електронного аукціону. Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 
418920,00 грн, у т. ч. ПДВ – 69820,00 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 в електронній формі 
об’єкт державної власності – окреме майно – громадський будинок літ. А – будівля 

їдальні загальною площею 112,3 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл., 
Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2б, балансоутримувач – відсутній 
(ТОВ «Шушвалівське», код за ЄДРПОУ 00483731, ліквідовано). Приватизовано 

фізичною особою – Юрченком Анатолієм Анатолієвичем (ідентифікаційний код 
2883319494), який визнаний переможцем електронного аукціону. Ціна продажу з 

урахуванням ПДВ – 11089,20 грн, у т. ч. ПДВ – 1848,20 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 в електронній формі 

об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – нежитлову будівлю за 
адресою: Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Лутовинівка, вул. Короленка, 74в, 

що перебуває на балансі ТОВ «Агропромислове об’єднання «Цукровик Полтавщини» 
(код за ЄДРПОУ 30811110). Приватизовано фізичною особою – Юрченком А. А., який 

визнаний переможцем електронного аукціону. Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 
859,20 грн, у т. ч. ПДВ – 143,20 грн. 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – приміщення по збору тари Г-1 

загальною площею 511,7 м2; вимощення бетонне, асфальтобетонне загальною площею 

1477,0 м2 за адресою: 34400, Рівненська обл., м. Вараш, вул. Комунальна, 5, 

що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код 
ЄДРПОУ 24584661, приватизовано переможцем електронного аукціону зі зниженням 
стартової ціни – фізичною особою – Ямпольським Віктором Петровичем. Ціна, за 

якою придбано об’єкт, становить 792 000,00 грн (сімсот дев’яносто дві тисячі грн 00 
коп.), у т. ч. ПДВ – 132 000,00 грн (сто тридцять дві тисячі грн 00 коп.). 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  

об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля сауни та їдальні загальною 

площею 287,8 м2 за адресою: 35740, Рівненська обл., Здолбунівський р-н, смт Мізоч, 



вул. Острозька, 1, що перебуває на балансі ТзОВ «Здолбунів Райагрохім», код за 
ЄДРПОУ 05490523, приватизовано переможцем електронного аукціону – юридичною 

особою – Приватним підприємством «ХОЛЛАНД ГРУП» (код за ЄДРПОУ 42288039). 
Ціна продажу становить 30 001,20 грн (тридцять тисяч одну грн 20 коп.), у т. ч. ПДВ – 

5000,20 грн (п’ять тисяч грн 20 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу  
об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – заглиблений склад за адресою: 
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Мучна, 2 приватизовано шляхом викупу 
юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Техноміра», яке 

єдине подало заяву на участь в електронному аукціоні зі зниженням стартової ціни, за 
ціною 8284,20 грн (вісім тисяч двісті вісімдесят чотири грн 20 коп.), у т. ч. ПДВ – 

1380,70 грн (одна тисяча триста вісімдесят грн 70 коп.). 

 

 


