
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 62 від 09.12.2020 
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлову будівлю (магазин) загальною 

площею 115,9 м2, розташовану за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район, 
с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14, 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» (код за ЄДРПОУ 

21579949). Ціна продажу – 4 984,56 грн (чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят чотири 
гривні 56 копійок), у тому числі податок на додану вартість – 830,76 грн (вісімсот 

тридцять гривень 76 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: гараж літ. Б, площею 38,1 м2, 
що розташований за адресою: Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів, 
вул. Шевченка, 15а, приватизовано юридичною особою – Приватним підприємством 

«УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ГРУПА», ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 21579949, 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 375,58 грн (триста сімдесят п’ять гривень 58 

копійок), у т. ч. ПДВ – 62,60 грн (шістдесят дві гривні 60 копійок). 
 

 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  

та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації державної власності – окреме майно у складі: виробничі 

приміщення, Д загальною площею 301,8 м2 на вул. Дорошенка, 28 в м. Івано-

Франківську; майстерні, Д загальною площею 187,1 м2, склади, Д1 загальною площею 

62,9 м2, димова труба, Е загальною площею 3,1 м2 на вул. Дорошенка, 28г/1 в м. Івано-
Франківську, приватизовано шляхом викупу орендарем – товариством з обмеженою 

відповідальністю «Лілея-НВ». Ціна, за якою придбаний об’єкт, становить 1 672 412 
грн, у тому числі ПДВ – 278 735,33 грн. 
 

 
 

 
 

 
 



 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 
Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво житлового будинку, 

розташований за адресою: Чернігівська область, Городнянський район, с. Тупичів, 

вул. Зелена, 6а, приватизовано шляхом продажу на аукціоні громадянином України – 
Нестерчуком Дмитром Юрійовичем (ІПН 3134916855). Ціна продажу об’єкта 

становить 24 198,00 грн (двадцять чотири тисячі сто дев’яносто вісім грн 00 коп.), 
у т.ч. ПДВ – 4 033,00 грн (чотири тисячі тридцять три гривні 00 коп.). 

 
 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Окреме майно – гараж, розташований за адресою: Миколаївська обл., 

Веселинівський р-н, смт Веселинове, вул. Мозолевського (Леніна), 14а, приватизовано 
шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій громадянкою України – Чабан Людмилою 
Анатоліївною за 12276,00 грн (дванадцять тисяч двісті сімдесят шість гривень 00 
копійок), у тому числі ПДВ – 2046,00 грн (дві тисячі сорок шість гривень 00 копійок). 

 
 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу 

1. Об’єкт незавершеного будівництва – шестиповерхова адміністративна будівля з 

двоповерховою прибудовою за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Березовий 
Гай, 9, що обліковується на балансі Східного регіонального управління Державної 

прикордонної служби України (код за ЄДРПОУ 14321937), приватизовано юридичною 
особою – ТОВ «ОБЛМЕД» (код за ЄДРПОУ 24835086), як переможцем електронного 

аукціону, за 268598,40 грн, у тому числі ПДВ – 44766,40 грн. 
2. Об’єкт незавершеного будівництва – металевий модуль за адресою: Сумська 

область, м. Конотоп, вул. Ярківська, 2, балансоутримувач відсутній, приватизовано 
юридичною особою – ПП «Українська економіко-правова група» (код за ЄДРПОУ 

21579949), як переможцем електронного аукціону, за 114582,42 грн, у тому числі 
ПДВ – 19097,07 грн. 

3. Окреме майно – адміністративна будівля загальною площею 494,7 м2 за адресою: 
Сумська область, м. Глухів, вул. Шевченка, 13, що обліковується на балансі Головного 
управління статистики у Сумській області, приватизовано фізичною особою – 

громадянином України – Давиденко Д., як переможцем електронного аукціону, за 
1080180,00 грн, у тому числі ПДВ – 180030,00 грн. 

 
 

 
 



РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлову будівлю, будівлю управління 

статистики загальною площею 469,7 м2 за адресою: 35705, Рівненська обл., 
м. Здолбунів, вул. Пушкіна, 44, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Рівненській області, код ЄДРПОУ 02362061 приватизовано переможцем 

електронного аукціону фізичною особою – Панасюком Олександром Анатолійовичем. 
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 2460000,00 грн (два мільйони чотириста 

шістдесят тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 410 000,00 грн (чотириста 
десять тисяч гривень 00 копійок). 

 

 


