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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА 

ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт державної власності – адміністративна будівля літ. А-2 загальною 

площею 1089,1 м2, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 

39, приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «РЕНТКОМ ПЛЮС», яка єдина подала заяву на участь в 

аукціоні з умовами. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 1 260 000,00 грн 

(один мільйон двісті шістдесят тисяч грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 210 000,00 грн 

(двісті десять тисяч грн 00 коп.). 

 

 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – колишнє приміщення банку 

«Україна» (Одеська область, Лиманський район, смт Доброслав, 

вул. Центральна, 45) приватизовано фізичною особою – Явнішкісом Євгеном 

Едуардовичем, якого визнано переможцем електронного аукціону за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 240000,00 грн (двісті 

сорок тисяч грн), у т. ч. ПДВ – 40000,00 грн. 

 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській 

та Сумській областях здійснено приватизацію на аукціоні в електронній формі 

об’єкта державної власності малої приватизації соціально-культурного 

призначення – їдальні, що розташована за адресою: Полтавська обл., 

Шишацький р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів, 24, балансоутримувач: ТОВ 

«Агропромислове об’єднання «Цукровик Полтавщини» (код за ЄДРПОУ 

30811110), шляхом викупу єдиним заявником на участь в аукціоні з умовами. 

Приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Агропромислове об’єднання «Цукровик Полтавщини», 



код за ЄДРПОУ 30811110, який один подав заяву на участь в аукціоні з 

умовами. Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 33 500 грн, ПДВ – 

6 700 грн, з урахуванням ПДВ – 40 200 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Окреме майно – будинки для відпочинку за адресою: Сумська область, 

Тростянецький район, сільська рада Зарічненська, «Заплава ріки «Ворскла» 

масив, 3, 3а, балансоутримувач відсутній, приватизовано фізичною особою 

Рєзнік А. І., як переможцем електронного аукціону, за 105612,00 грн, у т. ч. 

ПДВ – 17602,00 грн. 

 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – навіс з рампою літ. «у» площею 

218,0 м2, що знаходиться за адресою: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106 та 

перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, 

приватизовано шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні 

поліпшення, юридичною особою – Громадська організація «Організація 

інвалідів «Громада майбутнього», код за ЄДРПОУ 41892401. Ціна, за якою 

придбано об’єкт без урахування невід’ємних поліпшень, становить 245 814,00 

грн (двісті сорок п’ять тисяч вісімсот чотирнадцять грн 00 коп.), в т. ч. сума 

податку на додану вартість – 40 969,00 грн (сорок тисяч дев’ятсот шістдесят 

дев’ять грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будинок мисливця – будинок 

№ 1 (інв. № 100386) за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, 

територія Вишевицької сільської ради (за межами населених пунктів), 

Іршанське лісництво, квартал 115, виділ 1, що перебуває на балансі 

Державного підприємства «Малинське лісове господарство» (код за ЄДРПОУ 

13551546), приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні із 

зниженням стартової ціни фізичною особою – Базилівським Віктором 

Анатолійовичем за ціною 54000,00 грн (п’ятдесят чотири тисячі грн 00 коп.), 

у т. ч. ПДВ – 9000,00 грн (дев’ять тисяч грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво клубу за адресою: 

Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Андріяшівка, вул. Павла Ящука, 10а 



приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій фізичною особою – Геєць Олександром Івановичем за ціною 

84000,00 грн (вісімдесят чотири тисячі грн 00 коп.) з ПДВ, у т. ч. сума ПДВ – 

14000,00 грн (чотирнадцять тисяч грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адмінприміщення загальною 

площею 37,9 м2 за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, 

с. Хомутець, вул. Чапаєва, 4. Приватизовано шляхом викупу фізичною 

особою – Нагорним Олександром Івановичем, який єдиний подав заяву на 

участь в електронному аукціоні без умов, за ціною 7200,00 грн (сім тисяч двісті 

грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 1200,00 грн (одна тисяча двісті грн 00 коп.). 

 

 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА ТА ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт незавершеного будівництва – їдальня на 150 місць літ. А-2 за 

адресою: Донецька область, Нікольський р-н, с. Зоря, вул. Афінська, 5в, 

балансоутримувач відсутній, приватизовано шляхом викупу єдиним 

учасником, що подав заяву на участь в аукціоні з умовами, фізичною особою – 

Чекмаком Олександром Миколайовичем за 264 133,20 грн, у т. ч. ПДВ – 44 

022,20 грн. 

 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Об’єкт малої приватизації державної власності – будівля вузла зв’язку з 

будівлями та спорудами, який розташований за адресою: Херсонська область, 

с-ще Каланчак, вул. Українська, буд. 4б, приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні без умов покупцем – фізичною особою – Бабой Світланою 

Вікторівною. Ціна продажу об’єкта приватизації – 99 000,00 грн (дев’яносто 

дев’ять тисяч грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 16 500,00 грн (шістнадцять тисяч 

п’ятсот грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Об’єкт малої приватизації державної власності – будівля вузла зв’язку з 

будівлями та спорудами, який розташований за адресою: Херсонська область, 



смт Брилівка, вул. Першотравнева, буд. 58, приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні без умов покупцем – фізичною особою – Нечай Сергієм 

Дмитровичем. Ціна продажу об’єкта приватизації – 302 400,00 грн (триста дві 

тисячі чотириста грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 50 400,00 грн (п’ятдесят 

тисяч чотириста грн 00 коп.). 

 

 


