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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративна будівля 

загальною площею 491,8 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., 

м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 2 та обліковується на балансі 

Головного управління статистики у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 

023628945, приватизовано громадянином України – Мельником Михайлом 

Олексійовичем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні 

без умов. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 1 290 810,00 грн (один 

мільйон двісті дев’яносто тисяч вісімсот десять гривень 00 коп.), у тому числі 

ПДВ – 215 135,00 грн (двісті п’ятнадцять тисяч сто тридцять п’ять гривень 00 

коп.). 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні  

за методом покрокового зниження стартової ціни  

та подальшого подання цінових пропозицій 

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ПП «Українська 

економіко-правова група» договір купівлі-продажу об’єкта малої 

приватизації – будівлі клубу загальною площею 757,5 м2, що розташована за 

адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2 та 

перебуває на балансі АТ «Дніпровська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 00130820). Ціна 

продажу об’єкта – 86 206,51 грн, у тому числі ПДВ – 14 367,75 грн. 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – будівля їдальні (літ. А-1) загальною площею 243,8 м2 

(місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Матусів, 

вул. Івана Богуна, 94а) приватизовано фізичною особою – Ковальовим Юрієм 

Андрійовичем, який став переможцем електронного аукціону за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій. Ціна продажу становить 21 079,68 грн (двадцять одна тисяча 



сімдесят дев’ять гривень 68 копійок), у тому числі ПДВ – 3 513,28 грн (три 

тисячі п’ятсот тринадцять гривень 28 копійок). 

 

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 електрон-

ній формі об’єкт державної власності малої приватизації соціально-

культурного призначення – спальний корпус № 2 в дитячому оздоровчому 

таборі «Енергетик», що розташований за адресою: Полтавська обл., 

Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20А. Приватизовано юридичною 

особою – приватним підприємством «Українська економіко-правова група» 

(код за ЄДРПОУ 21579949), що визнаний переможцем електронного аукціону. 

Ціна, за якою придбано об’єкт, без урахування ПДВ становить 162 705,00 грн, 

ПДВ – 32 541,00 грн, з урахуванням ПДВ – 195 246,00 грн. 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення, гараж 

загальною площею 25,6 м2 за адресою: Рівненська область, Березнівський 

район, м. Березне, вул. Київська, 9а/12, що перебуває на балансі Управління 

Західного офіса Держаудитслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ 

40479801, приватизовано фізичною особою – Терентієвим Олександром 

Ярославовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

2522516295. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 78 121,20 грн 

(сімдесят вісім тисяч сто двадцять одна гривня 20 копійок), у тому числі 

ПДВ – 13 020,20 грн (тринадцять тисяч двадцять гривень 20 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі колишнього дитячого 

садка загальною площею 234,0 м2 за адресою: Житомирська обл., Лугинський 

р-н, с. Великий Дивлин, вул. Центральна, 54А, що перебуває на балансі ТОВ 

«Дивлинське» (код ЄДРПОУ 05418595), приватизовано шляхом продажу на 

електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – Приватним 

підприємством «Українська економіко-правова група» за ціною 167,83 грн (сто 

шістдесят сім гривень 83 копійки), у т. ч. ПДВ – 27,97 грн (двадцять сім гривень 

97 копійок). 



 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля Цепцевицької 

ветдільниці загальною площею 110,9 м2, у складі: ветдільниця «А-1» з 

прибудовою «а», сарай «Б», сарай «б», вбиральня «Г», колодязь «К» за 

адресою: Рівненська область, Сарненський район, с. Цепцевичі, 

вул. Центральна, 188 приватизовано фізичною особою – Мулявкою 

Станіславом Івановичем, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 3331414550. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 150 001,20 

грн (сто п’ятдесят тисяч одна гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ – 25 000,20 

грн (двадцять п’ять тисяч гривень 20 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво, законсервований 

об’єкт – школа за адресою: Рівненська область, Сарненський район, 

с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а приватизовано юридичною особою – 

Приватним підприємством «Українська економіко-правова-група», код 

ЄДРПОУ 21579949. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, становить 

45 001,92 грн (сорок п’ять тисяч одна гривня 92 копійки), у тому числі ПДВ – 

7 500,32 грн (сім тисяч п’ятсот гривень 32 копійки). 

 

м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. 

Києву від 21 жовтня 2020 року № 856 затверджено результати продажу 

об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного 

підприємства «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та 

конструкцій» (м. Київ, вул. Тургенєвська, 38). Приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні з умовами ТОВ «ШТРИХИ» за ціною 7 800 060,00 грн, 

у тому числі ПДВ – 1 300 010,00 грн. 

 

 


