
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 55 від 11.11.2020 
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу об’єкта малої приватизації 

Наказом регіонального відділення від 27.10.2020 № 12/01-29-ЗВП затверджено 

результати продажу об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – 
клубу школяра, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 

вул. Можайського, 8б. 
Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни 

юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБЛМЕД» (код за 
ЄДРПОУ 24835086). 

Ціна продажу об’єкта – 120 240,00 грн (сто двадцять тисяч двісті сорок грн 00 коп.), у 
тому числі ПДВ – 20 040,00 грн (двадцять тисяч сорок грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – малоповерхова 

житлова забудова у м. Енергодар. БД-14/1 (1 черга), що розташований за адресою: 
Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8, приватизовано фізичною 

особою – Цигицею Станіславом Олексійовичем, ідентифікаційний номер 
25288002118, якого визнано переможцем електронного аукціону за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. 
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 199 800,00 грн (сто дев’яносто дев’ять тисяч 

вісімсот грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 33 300,00 грн (тридцять три тисячі триста грн 00 
коп.). 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля, будівля гаража 

загальною площею 47,2 м2 за адресою: Тернопільська область, Лановецький район, 
м. Ланівці, вул. Українська, 50 приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов 

фізичною особою – Романюк Надією Юріївною за ціною 31 052,16 грн (тридцять одна 
тисяча п’ятдесят дві грн 16 коп.), у тому числі ПДВ – 5 175,36 (п’ять тисяч сто 

сімдесят п’ять грн 36 коп.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – група нежитлових будівель у складі: нежитлова будівля 

(А-1) загальною площею 282,3 м2; гараж (Г) загальною площею 35,9 м2; вбиральня (Т) 

загальною площею 3 м2, розташований за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-
Сіверський, вул. Поштова, 13, приватизовано шляхом викупу зі збереженням умов 

продажу, передбачених аукціоном, єдиним заявником – ФОП Гусак І. М. Ціна 
продажу об’єкта становить 336 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 56000,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – приміщення магазину (літ. А-1) загальною площею 62,4 м2, що не 
увійшло до статутного капіталу ТОВ «Тальнівський щебзавод» (місцезнаходження 
об’єкта: Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 16), приватизовано фізичною 

особою – Бураком Олександром Васильовичем, який став переможцем електронного 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій. Ціна продажу становить 7 282,80 грн (сім тисяч двісті вісімдесят 
дві грн 80 коп.), у тому числі ПДВ – 1 213,80 грн (одна тисяча двісті тринадцять грн 80 
коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів державної власності 

Об’єкт малої приватизації – гараж на 2 бокси, що не увійшов до статутного капіталу 
ВАТ «Чернігівнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03362710, ліквідовано), розташований 

за адресою: Чернігівська обл., смт Ріпки, вул. Гагаріна, 56а, приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні фізичною особою – громадянином України Ковальовим Ю. А. 

Ціна продажу об’єкта становить 9 334,80 грн, у т. ч. ПДВ – 1 555,80 грн. 
Об’єкт малої приватизації – перехідна галерея, що не увійшла до статутного 

капіталу ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 04371845, ліквідовано), 

розташована за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 34, 
приватизовано шляхом продажу на аукціоні Товариством з обмеженою 

відповідальністю «ОБЛМЕД», код за ЄДРПОУ 24835086. Ціна продажу об’єкта 
становить 29 542,80 грн, у т. ч. ПДВ – 4 923,80 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів державної власності 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового 
будинку з господарським блоком, розташоване за адресою: Чернігівська область, 
Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4а, приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні фізичною особою – громадянином України Ковальовим Ю. А. Ціна продажу 
об’єкта становить 3 220,91 грн, у т. ч. ПДВ – 536,82 грн. 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового 
будинку з господарським блоком, розташоване за адресою: Чернігівська область, 

Ріпкинський район, с. Павлівка, вул. Нова, 20, приватизовано шляхом продажу на аук-



ціоні фізичною особою – громадянином України Ковальовим Ю. А. Ціна продажу 

об’єкта становить 6 077,38 грн, у т. ч. ПДВ – 1 012,90 грн. 

 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові споруди загальною площею 

1526,3 м2 з устаткуванням (м. Одеса, вул. Овідіопольська дуга, 3а) приватизований 

шляхом продажу на електронному аукціоні за методом зниження стартової ціни 
юридичною особою – ТОВ «НАШЕ ДІЛО ОК» (код за ЄДРПОУ 41756597). Ціна 

продажу об’єкта без урахування ПДВ – 3 850 001,00 грн (три мільйони вісімсот 
п’ятдесят тисяч одна грн 00 коп.), ПДВ – 770 000,20 грн (сімсот сімдесят тисяч грн 20 
коп.), з урахуванням ПДВ – 4 620 001,20 грн (чотири мільйони шістсот двадцять тисяч 

одна грн 20 коп.). 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля магазину (Одеська область, 

м. Подільськ, вул. Бочковича, 92а) приватизований шляхом продажу на електронному 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій фізичною особою – Орловим Федором Олександровичем. Ціна 
продажу об’єкта без урахування ПДВ – 153 184,17 грн (сто п’ятдесят три тисячі сто 

вісімдесят чотири гривні 17 копійок), ПДВ – 30 636,83 грн (тридцять тисяч шістсот 
тридцять шість гривень 83 копійки), з урахуванням ПДВ – 183 821,00 грн (сто 

вісімдесят три тисячі вісімсот двадцять одна гривня 00 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 електронній формі 

об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – будівлю приїжджої за 
адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2а. 

Приватизовано юридичною особою – приватним підприємством «Українська 
економіко-правова група» (код за ЄДРПОУ 21579949). 

Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 4490,80 грн, ПДВ – 898,16 грн, з 

урахуванням ПДВ – 5388,96 грн. 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації –  
незавершеного будівництва 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво – будівництво ферми на 200 

голів ВРХ загальною площею 5436,1 м2 за адресою: Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, с. Дітинець, вул. Центральна, 19а, що перебуває на балансі 

Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації 
(код за ЄДРПОУ 39932654), приватизовано шляхом продажу на електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю 



«ОБЛМЕД» за ціною 73561,72 грн (сімдесят три тисячі п’ятсот шістдесят одна грн 72 

коп.), у т. ч. ПДВ – 12260,29 грн (дванадцять тисяч двісті шістдесят грн 29 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля столової загальною площею 

472,5 м2 за адресою: Рівненська область, Радивилівський район, с. Пустоіванне, 
вул. Першотравнева, 28а, що перебуває на балансі ПАТ «Дубноцукор», код за 
ЄДРПОУ 00372753, приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «ОБЛМЕД», код за ЄДРПОУ 24835086. Ціна, за якою придбано 
об’єкт приватизації, – 123 939,60 грн (сто двадцять три тисячі дев’ятсот тридцять 

дев’ять грн 60 коп.), у тому числі ПДВ – 20 656,60 грн (двадцять тисяч шістсот 
п’ятдесят шість грн 60 коп.). 

 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – магазин загальною площею 540,2 м2 за 
адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, буд. 1 
приватизовано на електронному аукціоні з умовами фізичною особою – Олійником 

Михайлом Вікторовичем за 426060,00 грн (чотириста двадцять шість тисяч шістдесят 
грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 71010,00 грн (сімдесят одна тисяча десять грн 00 

коп.). 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 

АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – будівля складу цивільної оборони за адресою: 

м. Херсон, Бериславське шосе, 44а приватизовано шляхом викупу господарським 
товариством – ТДВ «Херсонське автотранспортне підприємство 16563» (код за 
ЄДРПОУ 3119026). 

Ціна продажу об’єкта приватизації становить 34 776,00 грн (тридцять чотири тисячі 
сімсот сімдесят шість грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 5 796,00 грн (п’ять тисяч сімсот 

дев’яносто шість грн 00 коп.). 

 

 


