
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 61 від 08.12.2021 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – станція підготовки 

води за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 127Є приватизовано шляхом 

викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні з умовами. 

Покупець – Товариство з обмеженою відповідальністю «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ» 

(код за ЄДРПОУ 31025465). 

Ціна продажу об’єкта – 710 226,00 грн, у тому числі ПДВ – 118 371,00 грн. 

 

 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля загальною площею 

189,8 м2 (Одеська область, смт Тарутіно, вул. Широка, 12) приватизовано шляхом 

продажу на електронному аукціоні фізичною особою – Томашпольським Анатолієм 

Яковичем. Ціна продажу об’єкта становить без урахування ПДВ – 55 111,00 грн 

(п’ятдесят п’ять тисяч сто одинадцять гривень 00 копійок), ПДВ – 11 022,20 грн 

(одинадцять тисяч двадцять дві гривні 20 копійок), з урахуванням ПДВ – 66 133,20 грн 

(шістдесят шість тисяч сто тридцять три гривні 20 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 викупу об’єкт державної власності малої 

приватизації – окреме майно – гараж загальною площею 24,3 м2 за адресою: Полтавська 

обл., Диканський р-н, смт Диканька, вул. Дружби, 1. 

Приватизовано юридичною особою – Фермерським господарством «Диканське», 

ідентифікаційний код юридичної особи 42346713. 

Ціна, за якою придбано об’єкт, без урахування ПДВ – 7600,00 грн, ПДВ – 1520,00 грн, 

з урахуванням ПДВ – 9120,00 грн. 

 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Радивилівський комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00955791, за адресою: 

Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Волковенка, 11 приватизовано малим приватним 



підприємством «Обрій». Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 

176 400 000,00 грн (сто сімдесят шість мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок), 

у тому числі ПДВ – 29 400 000,00 грн (двадцять дев’ять мільйонів чотириста тисяч 

гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – господарське приміщення загальною 

площею 33,4 м2 за адресою: Рівненська область, Рівненська обл., Корецький р-н, 

м. Корець, вул. Вишнева, 13А. Балансоутримувач – Головне управління Держ-

продспоживслужби в Рівненській області, код за ЄДРПОУ 40309748, приватизовано 

фізичною особою – Чудінович Катериною Володимирівною. Ціна, за якою придбано 

об’єкт приватизації, – 24 000,00 грн (двадцять чотири тисячі гривень 00 копійок), у тому 

числі ПДВ – 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень 00 копійок). 

 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – частина адміністративної будівлі, «літ. А», 

загальною площею 210,6 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., 

Скадовський (колишній Каланчацький) р-н, смт Каланчак, вул. Херсонська,24Б, 

приватизовано фізичною особою – Сальник Катериною Геннадіївною 

(ідентифікаційний код фізичної особи: 2625016185), яка стала переможцем електрон-

ного аукціону без умов. 

Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 350 400,00 грн (триста п’ятдесят тисяч 

чотириста гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 58 400,00 грн (п’ятдесят вісім тисяч 

чотириста гривень 00 копійок). 

 

 

м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації – єдиного майнового 

комплексу державного підприємства 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

м. Києву від 24 листопада 2021 року № 2762 затверджено результати продажу об’єкта 

малої приватизації державної власності – єдиного майнового комплексу державного 

підприємства «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального 

розвитку» за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9. Приватизовано шляхом 

викупу юридичною особою – товариством з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЄВРОПРОЕКТ» за ціною 985200,00 грн, у тому числі 

ПДВ – 164200,00 грн. 

 


