
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 59 від 25.11.2020 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Гружинскас Юлією 

Олександрівною договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – будівлі загальною площею 135,7 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., смт 
Царичанка, вул. Центральна, 105, що перебуває на балансі Головного управління 

статистики у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946). Ціна продажу 
об’єкта – 405 221,93 грн (чотириста п’ять тисяч двісті двадцять одна гривня 93 коп.), у 
тому числі ПДВ – 67 536,99 грн (шістдесят сім тисяч п’ятсот тридцять шість гривень 

99 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, 

інв. № 1, у складі: незавершене будівництво, літ. А; вхід в підвал, літ. Б, що 
розташований за адресою: Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, 
вул. Вишнева, 30, приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «ОБЛМЕД», ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
24835086, 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 10 792,60 грн (десять тисяч сімсот дев’яносто дві гривні 60 

копійок), у т. ч. ПДВ – 1798,77 грн (одна тисяча сімсот дев’яносто вісім гривень 77 
копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – малоповерхова 

житлова забудова у м. Енергодар. БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 (1 черга), що 
розташований за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 

1, кв. 2, приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю «П’ЯТА 
СТРАЖА», ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 30604618, якого 

визнано переможцем електронного аукціону за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Ціна, за якою придбано 

об’єкт, становить 319 200,00 грн (триста дев’ятнадцять тисяч двісті гривень 00 
копійок), у т. ч. ПДВ – 53 200,00 грн (п’ятдесят три тисячі двісті гривень 00 копійок). 

 
 

 
 

 
 
 



ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – адміністративна будівля (А-1) загальною площею 203,9 м2 за 
адресою: Волинська обл., Рожищенський р-н, м. Рожище, вул. Незалежності, 40 
приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов фізичною особою – Бойко 

Олександром Васильовичем. Ціна продажу об’єкта становить 2 053 800,00 грн (два 
мільйони п’ятдесят три тисячі вісімсот гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 

342 300,00 грн (триста сорок дві тисячі триста гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – приміщення дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною 

площею 69,6 м2 за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Чижиків, 
вул. Острівська, 10, що перебуває на балансі Головного управління 

Держпродспоживслужби у Львівській області. Приватизовано Пухальською Оксаною 
Іванівною за ціною 107 400,00 грн, у тому числі ПДВ – 17 900,00 грн. 

 
ОДЕСЬКА  

та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – гараж, розташований за адресою: Миколаївська обл., Врадіївський 
р-н, смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини (Леніна), 137а, приватизовано шляхом 

продажу на електронному аукціоні із зниженням стартової ціни громадянкою 
України – Москаленко Людмилою Іванівною за 15120,00 грн (п’ятнадцять тисяч сто 

двадцять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 2520,00 грн (дві тисячі п’ятсот 
двадцять гривень 00 копійок). 

 
 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

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

116,7 м2 за адресою: Сумська область, м. Путивль, провулок Маклакова Миколи, 1, що 
обліковується на балансі Північно-східного офіса Держаудитслужби України (код за 
ЄДРПОУ 40478572), приватизовано фізичною особою – Бойко Є. Ю., як переможцем 

електронного аукціону, за 50757,00 грн, у тому числі ПДВ – 8459,00 грн. 
 

 
РІВНЕНСЬКА  

та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля, склад-магазин 

загальною площею 125,7 м2, що знаходиться за адресою: провулок Центральний, 9, 



м. Дубно, Рівненська область, 35600, що перебуває на балансі ПАТ «Дубноцукор», 

код за ЄДРПОУ 00372753 (в стані припинення), приватизовано юридичною особою – 
Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБЛМЕД», код ЄДРПОУ 24835086. 

Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 27 822,60 грн (двадцять сім тисяч вісімсот 
двадцять дві гривні 60 копійок), у тому числі ПДВ – 4 637,10 грн (чотири тисячі 

шістсот тридцять сім гривень 10 копійок). 
 

 
ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  

та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – прибудована будівля магазину з 

підвалом літ. А загальною площею 260,0 м2 та складським приміщенням літ. Б 

загальною площею 17,1 м2 за адресою: Харківська область, Куп’янський р-н,  
с. Ягідне, вул. 1 Травня, 10а, балансоутримувач відсутній, приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні з умовами покупцем – фізичною особою – Ковальовим Юрієм 

Андрійовичем за 11945,22 грн (одинадцять тисяч дев’ятсот сорок п’ять гривень 
22 копійки), у тому числі ПДВ – 1990,87 грн (одна тисяча дев’ятсот дев’яносто 

гривень 87 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

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

83,9 м2 за адресою: Донецька область, Нікольський р-н, смт Нікольське, вул. Паркова, 

68а, що обліковується на балансі ДП «Центр державного земельного кадастру» (код 
ЄДРПОУ 21616582), приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов 

покупцем – фізичною особою – Андрієнком Андрієм Володимировичем за 5068,80 
грн, у тому числі ПДВ – 844,80 грн. 
 

 
м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву 

від 13 листопада 2020 року № 973 затверджено результати продажу об’єкта малої 

приватизації державної власності – об’єкта незавершеного будівництва – 
господарчого блоку з градирнею, розташованого за адресою: м. Київ, проспект 

Академіка Глушкова, 42. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами 
приватним підприємством «Будівельна компанія «Рідний дім» за ціною 1 080 001,20 

грн, у тому числі ПДВ – 180 000,20 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву 

від 16 листопада 2020 року № 990 затверджено результати продажу об’єкта малої 

приватизації державної власності – єдиного майнового комплексу державного 
підприємства «Центр будівельного та енергоефективного інжинірингу» (м. Київ, 



вул. Велика Житомирська, 9). Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами 

фізичною особою – Ковальовим Юрієм Андрійовичем за ціною 18 723,60 грн, у тому 
числі ПДВ – 3 120,60 грн. 

 

 


