
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 63 від 22.12.2021 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 

Наказом регіонального відділення від 08.12.2021 № 12/01-20-ЗВП затверджено 

результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі, 

літ. Н-1 (сходи літ. н, н ) за адресою: м. Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 227, 

що перебуває на балансі ТДВ «Дніпропетровське автопідприємство 0406» (код за 

ЄДРПОУ 24429038). 

Об’єкт приватизовано юридичною особою – ТДВ «Дніпропетровське 

автопідприємство 0406» (код за ЄДРПОУ 24429038) шляхом викупу. 

Ціна продажу об’єкта – 245 450,40 грн, у тому числі ПДВ – 40 908,40 грн. 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля (гараж для легкових автомобілів), 

розташований за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 90, 

приватизовано шляхом шляхом викупу орендарем – ФОП Ступаком М. І., реєстраційний 

номер облікової картки платника податків 2124214458, який зареєстрований в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 10.11.2009 за 

№ 2 063 000 0000 006035. 

Ціна продажу об’єкта – 294 815,09 грн, у тому числі ПДВ – 49135,85 грн. 

 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – склад загальною площею 65,6 м2 за 

адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Зазулінського, 7, 

що обліковується на балансі Управління державної казначейської служби України в 

Андрушівському районі Житомирської області (код за ЄДРПОУ 37260205), 

приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні без умов фізичною особою – 

Василюк Тамілою Володимирівною. Ціна продажу – 84 018,00 грн (вісімдесят чотири 

тисячі вісімнадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 14 003,00 грн (чотирнадцять тисяч 

три грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – нежитлове приміщення, адмінприміщення, загальною 

площею 79,4 м2 за адресою: Рівненська обл., Вараський (Зарічненський) р-н, 



смт Зарічне, вул. Лесі Українки, 6, балансоутримувач – Управління Західного офіса 

Держаудитслужби у Рівненській області (код за ЄДРПОУ 4047980), приватизовано 

фізичною особою – Пукало Сергієм Володимировичем. 

Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 1 080 000,00 грн (один мільйон 

вісімдесят тисяч грн 00 копійок), у тому числі ПДВ – 180 000,00 грн (сто вісімдесят 

тисяч грн 00 копійок). 

 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж з прибудовою літ. Б загальною 

площею 56,1 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Адмініст-

ративна, 25 (балансоутримувач: Головне управління статистики у Харківській області, 

код за ЄДРПОУ 02362629), приватизовано на електронному аукціоні без умов 

фізичною особою – Перелигіним Сергієм Юрійовичем за 218 400,00 грн (двісті 

вісімнадцять тисяч чотириста грн 00 копійок), у тому числі ПДВ – 36 400,00 грн 

(тридцять шість тисяч чотириста грн 00 копійок). 

 


