
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 12 від 20.03.2019 
 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт соціально-культурного призначення – пансіонат «Мебельщик» за адресою: 
Донецька область, Мангушський район, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а, 

що обліковується на балансі ТОВ «АРП» (код ЄДРПОУ 32397798), приватизовано 
шляхом продажу на аукціоні з умовами покупцем – фізичною особою Чумаковим Р. 

М. за 420 001,20 грн, у тому числі ПДВ – 70 000,20 грн. 

 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля колишнього 

павільйону-їдальні (літ. А) загальною площею 264,1 м2, що перебуває на балансі 
П(ПО)СП «Кишинське» та знаходиться за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, 
с. Кишин, вул. Гаражна, 7. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні 

із зниженням стартової ціни юридичною особою – ТОВ «ПОНА-УКРАЇНА» за ціною 
4800,00 грн, у т. ч. ПДВ – 800,00 грн. 

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу на електронному аукціоні  
із зниженням стартової ціни об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Берегівський кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр» за адресою: 

90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, 245 
приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Товариством з обмеженою 
відповідальністю «ГРАНД ГЛОБАЛ ДІВАЙСІЗ» (код ЄДРПОУ 35489619), яка єдина 

подала заяву на участь в електронному аукціоні із зниженням стартової ціни, за 
5 776 200,00 грн, у т.ч. ПДВ – 962 700,00 грн. 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
державної власності 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж (літ. А); оглядова яма (під літ. А) 

загальною площею 62,5 м2 за адресою: Київська область, Бородянський район, 



смт Бородянка, вул. Михайлівська, 1а, яке перебуває на балансі Управління фінансів 
Бородянської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 05408384), 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – Томчуком 
Олександром Миколайовичем. Ціна продажу об’єкта становить 36 000,00 грн, у тому 

числі ПДВ – 6 000,00 грн. 

 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

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

238,9 м2, розташована за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський район, 
с. Давидівка, вул. Лісова, 6, що перебуває на балансі Селянського (фермерського) 
господарства «Славутич» (код ЄДРПОУ 32150431), приватизовано шляхом продажу на 

електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – Селянським 

(фермерським) господарством «Славутич» (код ЄДРПОУ 32150431) за 34 346,06 грн 
(тридцять чотири тисячі триста сорок шість гривень 06 копійок), у тому числі податок 

на додану вартість у розмірі 5 724,34 грн (п’ять тисяч сімсот двадцять чотири гривні 
34 копійки). 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

1. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж А-1 загальною площею 42,7 м2 
за адресою: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а, гар. 1. Балансоутримувач – 
Головне управління статистики у Львівській області. Приватизовано Бажило Марією 

Романівною за ціною 9 590,40 грн, у тому числі ПДВ – 1 598,40 грн. 
2. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля гаража літ. «Б-1» загальною 

площею 54,2 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, 
вул. Котляревського, 3. Балансоутримувач – Головне управління статистики у 
Львівській області. Приватизовано Корсуном Павлом Вячеславовичем за ціною 41 

400,00 грн, у тому числі ПДВ – 6 900,00 грн. 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на аукціоні з умовами  

об’єктів малої приватизації державної власності 
1. Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській 

області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 07.03.2019 № 112 
затверджено протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-2019-01-31-



000034-3 з продажу об’єкта малої приватизації – «Навіс цеху по в’язці віників площею 

180 м2», що перебуває на балансі ДП «Великокопанівське лісомисливське 

господарство» та розташований за адресою: Херсонська область, Олешківський район, 
с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні з  

умовами покупцем – фізичною особою – Урсаленком Андрієм Владиславовичем. Ціна 
продажу – 6 001,20 грн (шість тисяч одна гривня 20 коп.), у тому числі ПДВ – 1 000,20 
грн (одна тисяча гривень 20 коп.). 

2. Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській 
області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 11.03.2019 № 114 

затверджено протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-2019-02-01-
000010-3 з продажу об’єкта малої приватизації – «Склад мінеральних добрив площею 

50 м2», що перебуває на балансі ДП «Великокопанівське лісомисливське 
господарство» та розташований за адресою: Херсонська область, Олешківський район, 
с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні з  

умовами покупцем – юридичною особою – ТОВ «БВФ «Нежданна» (код ЄДПРОУ 
22728825). Ціна продажу – 3 660,00 грн (три тисячі шістсот шістдесят гривень 00 

коп.), у тому числі ПДВ – 610,00 грн (шістсот десять гривень 00 коп.). 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт державної власності – єдиний майновий комплекс колишнього державного 
підприємства – фірми «Оризон – Транс» (20700, Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Промислова, 13), приватизовано фізичною особою – Плютою Олександром 
Олександровичем, якого визнано переможцем аукціону в електронній формі, за 3 750 

000,00 грн (три мільйони сімсот п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 
625 000,00 грн. 

 

 


