
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 65 від 29.12.2021 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ Агропромисловий 

комплекс «САМАРА» (код за ЄДРПОУ 30950544) договір купівлі-продажу об’єкта 

малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів: водовипускні 

споруди (2 шт.), інв. № 141; водовипускні споруди (8 шт.), інв. № 413; гідротехнічні 

споруди водовипускних ставків (28 шт.), інв. № 415; головна насосна станція, інв. 

№ 403; контурна дамба № 1, інв. № 407; контурна дамба № 2, інв. № 408; контурна 

дамба № 3, інв. № 409; напірний трубопровід, інв. № 410; перепуски із ВП у ВП (2 шт.), 

інв. № 416; причал на ВП (14 шт.), інв. № 412 за адресою: Дніпропетровська обл., 

Царичанський р-н, с. Могилів, вул. Центральна, 117. 

Ціна продажу об’єкта – 7 689 600,00 грн, у тому числі ПДВ – 1 281 600,00 грн. 

 

 

ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративна будівля загальною 

площею 442,3 м2 за адресою: Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт Станиця 

Луганська, вул. Центральна (вул. Леніна), 53 приватизовано шляхом викупу фізичною 

особою – Денісовою Юлією Олександрівною, яка єдина подала заяву на участь в 

електронному аукціоні з умовами. Ціна продажу об’єкта становить 575 640,00 грн 

(п’ятсот сімдесят п’ять тисяч шістсот сорок гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 

95 940,00 грн (дев’яносто п’ять тисяч дев’ятсот сорок гривень 00 копійок). 

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  

та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації 

Нежитлові приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня 

загальною площею 81,3 м2, гараж загальною площею 51,4 м2 за адресою: Івано-

Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Спас, вул. Франка, 1 приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні з умовами. Покупець – Юрчишин Галина Василівна. Ціна, за якою 

придбаний об’єкт, становить 198 696,00 грн, у тому числі ПДВ – 33 116,00 грн. 

Приміщення лікарні ветеринарної медицини, А загальною площею 43,4 м2 за 

адресою: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Петранка, вул. Грушевського, 

143 приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аук-

ціоні з умовами. Покупець – Шпак Христина Миколаївна. Ціна, за якою придбаний 

об’єкт, становить 78 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 13 000 грн. 

 



 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – гараж Б-1 загальною площею 37,3 м2 за адресою: Волинська обл., 

Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка, вул. Соборності (вулиця Жовтнева), 3, гараж 

1 приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами Шевченко Ольгою 

Аркадіївною. Ціна продажу об’єкта – 133 200,00 грн (сто тридцять три тисячі двісті 

гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 22 200,00 грн (двадцять дві тисячі двісті гривень 

00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: будівля адмінбудинку /літер Д-

2/ загальною площею 728,2 м2 та ремонтні бокси з операторною АЗС /літер Г-1/ 

загальною площею 409,9 м2 за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 30 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами ТзОВ «ПРАЙМСЕРВІС-

ПЛЮС». Ціна продажу об’єкта – 5 575 200,00 грн (п’ять мільйонів п’ятсот сімдесят 

п’ять тисяч двісті гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 929 200,00 грн (дев’ятсот 

двадцять дев’ять тисяч двісті гривень 00 коп.). 

 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу 

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

площею 72,4 м2 за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Ціолковського, 6 

приватизовано громадянином України – фізичною особою Шевцовим Сергієм 

Юрійовичем. Ціна продажу об’єкта – 480 932,40 грн, у тому числі ПДВ – 80 155,40 грн. 

 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації –  

окремого майна 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно Липницького місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» за адресами: Житомирська обл., 

Коростенський (Лугинський) р-н, с. Липники, вул. Заводська, 1; Житомирська обл., 

Коростенський (Лугинський) р-н, с. Липники, вул. М. Жука, 127; Житомирська обл., 

Коростенський (Овруцький) р-н, с. Ігнатпіль, вул. Залізнична, буд. 21-а, 

що обліковується на балансі ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618), приватизовано 

шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні, юридичною 

особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «СТАЛЬ ГРУП ЕНЕРДЖІ». Ціна 

продажу становить 26 280 000,01 грн (двадцять шість мільйонів двісті вісімдесят тисяч 

гривень 01 копійка), у тому числі ПДВ – 4 380 000,00 грн (чотири мільйони триста 

вісімдесят тисяч гривень 00 копійок). 



 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  

АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – газопровід середнього тиску, який 

розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 

35, приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – Стрижак 

Володимиром Володимировичем. 

Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 356 402,40 грн (триста п’ятдесят шість тисяч 

чотириста дві гривні 40 копійок), у тому числі ПДВ – 59 400,40 грн (п’ятдесят дев’ять 

тисяч чотириста гривень 40 копійок). 

 


