
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 16 від 17.04.2019 
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів 
малої приватизації 

1. Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва житловий будинок 
№ 14, розташований за адресою: Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 

вул. Побєди, 88, повернений за рішенням суду у державну власність, приватизовано 
фізичною особою Марковським Максимом Сергійовичем, якого визнано переможцем 

електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, – 1 290,01 грн (одна тисяча 
двісті дев’яносто гривень 01 коп.), у т. ч. ПДВ – 215,00 грн (двісті п’ятнадцять гривень 

00 коп.). 

2. Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва, житловий будинок 

№ 15, розташований за адресою: Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 
вул. Побєди, 86, повернений за рішенням суду у державну власність, приватизовано 

фізичною особою Марковським Максимом Сергійовичем, якого визнано переможцем 
електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, – 2 478,04 грн (дві тисячі 

чотириста сімдесят вісім гривень 04 коп.), у т. ч. ПДВ – 413,01 грн (чотириста 
тринадцять гривень 01 коп.). 

3. Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва, житловий будинок 

№ 11, розташований за адресою: Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 

вул. Побєди, 94, повернені за рішенням суду у державну власність, приватизовано 
фізичною особою Партатусом Олександром Степановичем, якого визнано 
переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 

7 634,72 грн (сім тисяч шістсот тридцять чотири гривні 72 коп.), у т. ч. ПДВ – 1 272,45 
грн (одна тисяча двісті сімдесят дві гривні 45 коп.). 

4. Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва, житловий будинок 
№ 12, розташований за адресою: Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 

вул. Побєди, 92, повернений за рішенням суду у державну власність, приватизовано 
фізичною особою Марковським Максимом Сергійовичем, якого визнано переможцем 

електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, 10 200,00 грн (десять тисяч 
двісті гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 1 700,00 грн (одна тисяча сімсот гривень 00 коп.). 

5. Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва, житловий будинок 
№ 13, розташований за адресою: Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 

вул. Побєди, 90, повернений за рішенням суду у державну власність, приватизовано 
фізичною особою Лялько Кирилом Валерійовичем, якого визнано переможцем 

електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, 4 764,00 грн (чотири тисячі 
сімсот шістдесят чотири гривні 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 794,00 грн (сімсот дев’яносто 

чотири гривні 00 коп.). 

 

 

 

 

 



МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт незавершеного будівництва – «Автомобільна стоянка №2», розташований за 

адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. 300-річчя Костянтинівки, 1А, 

що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС» 
(ЄДРПОУ 24584661), приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з 

умовами фізичною особою – громадянином України Шаріфулліним М. А. за 
799 560,00 грн (сімсот дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят гривень 00 коп.), 

у т. ч. ПДВ – 133 260,00 грн (сто тридцять три тисячі двісті шістдесят гривень 00 
коп.). 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – нежитлова будівля літ. «А-1» загальною 

площею 91,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Осипенко, 12 приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – Левченком М. М. за ціною 

279813,32 грн (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот тринадцять гривень 32 коп.), 
у тому числі ПДВ – 46635,55 грн (сорок шість тисяч шістсот тридцять п’ять гривень 55 

коп.). 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 

та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації  
державної власності 

1. Об’єкт малої приватизації – одноповерхова будівля лабораторії (літ. Г) загальною 

площею 161,8 м2, розташована за адресою: Херсонська область, м. Олешки, 
вул. Центральна (Пролетарська), 20, приватизовано шляхом викупу покупцем, який 

єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні з умовами, – ТОВ «Компанія 
Креатив Імоті» (код ЄДПРОУ 41818092) за 333 158,65 грн (триста тридцять три тисячі 

сто п’ятдесят вісім гривень 65 коп.), у тому числі ПДВ – 55 526,44 грн (п’ятдесят п’ять 
тисяч п’ятсот двадцять шість гривень 44 коп.). 

2. Об’єкт малої приватизації – одноповерхова будівля лабораторії (літ. Г) загальною 

площею 161,8 м2, розташована за адресою: Херсонська область, м. Олешки, 
вул. Центральна (Пролетарська), 20, приватизовано шляхом викупу покупцем, який 

єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні з умовами, – ТОВ «Компанія 
Креатив Імоті» (код ЄДПРОУ 41818092) за 333 158,65 грн (триста тридцять три тисячі 



сто п’ятдесят вісім гривень 65 коп.), у тому числі ПДВ – 55 526,44 грн (п’ятдесят п’ять 
тисяч п’ятсот двадцять шість гривень 44 копійки). 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 

1. Об’єкт державної власності – незавершене будівництво – лазня (19645, Черкаська 

обл., Черкаський район, с. Думанці, вул. Благовісна, 89а) приватизовано шляхом 
викупу фізичною особою – підприємцем Федоренком Анатолієм Петровичем, який 

єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні зі зниженням стартової ціни, за 
5 350,80 грн (п’ять тисяч триста п’ятдесят гривень 80 коп.), у тому числі ПДВ – 891,80 
грн (вісімсот дев’яносто одна гривня 80 коп.). 

2. Об’єкт державної власності – окреме майно – нежитлове приміщення 

автозаправної станції (літ. А) загальною площею 35,8 м2 (20600, Черкаська обл., 
м. Шпола, вул. Соборна, 138) приватизовано шляхом викупу юридичною особою – 
Товариством з обмеженою відповідальністю «ГОЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ» (код за 

ЄДРПОУ 39189072), яке єдине подало заяву на участь в електронному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни, за 139 620,00 грн (сто тридцять дев’ять тисяч шістсот 
двадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 23 270,00 грн. 

3. Об’єкт державної власності – окреме майно – приміщення адміністративної 

будівлі (літ. А-2) загальною площею 495,5 м2; убиральня (літ. Б) (19801, Черкаська 
обл., смт Драбів, вул. Центральна, 83а) приватизовано на електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій юридичній особі – ТОВ «ЛЕКС НАВІГАТОР» (код за ЄДРПОУ 
40856598) за 258 662,40 грн (двісті п’ятдесят вісім тисяч шістсот шістдесят дві 

гривні 40 коп.), у тому числі ПДВ – 43 110,40 грн (сорок три тисячі сто десять 
гривень 40 коп.). 

 

 


