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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі гаражів (гараж літ. «Б-1»; 

гараж літ. «В-1») загальною площею 474,7 м2, бетонної площадки, цегельного 

навісу, що знаходяться за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського Юхима, 

26а та обліковуються на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у 

Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893, приватизовано ТОВ «Приват 

+ » код за ЄДРПОУ 40428359, яке перемогло в електронному аукціоні без умов, 

що відбувся 26.11.2021. 

Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 2 280 210 грн 00 коп. (два мільйони двісті 

вісімдесят тисячі двісті десять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 380 035 грн 00 

коп. (триста вісімдесят тисяч тридцять п’ять грн 00 коп.). 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – підприємцем Тітовою Л. 

В. договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

гаража загальною площею 32,5 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., 

Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. 50-років Жовтня, 8а, що перебуває 

на балансі Східного офіса Державної аудиторської служби України (код за 

ЄДРПОУ 40477689). 

Ціна продажу об’єкта – 30 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 5 000,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні 

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Ушаковим Олексієм 

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

майна – вибракуваних автотранспортних засобів у складі: автомобіль КАМАЗ-

5320 (рік випуску – 1986), автомобіль КАМАЗ-5320 (рік випуску – 1987), 

автомобіль КАМАЗ-5410 (рік випуску – 1990), причіп ГКБ-8350 (рік випуску – 

1989), причіп ГКБ-8350 (рік випуску – 1989), напівпричіп ОДАЗ (рік випуску – 

1989) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будьонного, 4а. 

Ціна продажу об’єкта – 174 002,39 грн (сто сімдесят чотири тисячі дві грн 39 

коп.), у тому числі ПДВ – 29 000,40 грн (двадцять дев’ять тисяч грн 40 коп.). 



ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – нежитлова будівля (літ. Ф) площею 142,4 м2 за адресою: 

м. Львів, вул. Угорська, 22. 

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов. Покупець – Бобоцко 

Юліана Вячеславівна. Ціна продажу – 1 968 001,20 грн, у тому числі ПДВ – 328 

000,20 грн. 

 

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 – громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами загальною площею 384,4 м2 за адресою: 

Полтавська обл., м. Лубни, вул. Шевченка, 8. 

Приватизовано фізичною особою – Бондаренко Іллею Ігоровичем, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 3755311716. 

Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 2 111 000,00 грн, ПДВ – 422 

200,00 грн, з урахуванням ПДВ – 2 533 200,00 грн. 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації окремого майна 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – дизельна загальною площею 

32,2 м2 за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, смт Ружин, вул. О. 

Бурди, 23, що обліковується на балансі Управління державної казначейської 

служби України в Ружинському районі Житомирської області (код за ЄДРПОУ 

36928430), приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні без умов 

фізичною особою – Гаврилюком Анатолієм Анатолійовичем. Ціна продажу – 18 

000,00 грн (вісімнадцять тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 3 000,00 грн (три 

тисячі грн 00 коп.). 

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

50,1 м2 за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Брусилів, 



вул. Лермонтова, 5, що обліковується на балансі Управління державної 

казначейської служби України в Брусилівському районі Житомирської області 

(код за ЄДРПОУ 37799226), приватизовано шляхом продажу на електронному 

аукціоні без умов фізичною особою – Коровченком Сергієм Миколайовичем. 

Ціна продажу – 61 201,20 грн (шістдесят одна тисяча двісті одна грн 20 коп.), 

у тому числі ПДВ – 10 200,20 грн (десять тисяч двісті грн 20 коп.). 


