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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна 
Об’єкт малої приватизації, окреме майно – комплекс будівель та споруд у складі: 

будівля складського господарства літ. «А, а» загальною площею 141,8 м2; будівля 

складу обладнання літ. «Б» загальною площею 410,8 м2; будівля столярної майстерні 

літ. «Г» загальною площею 601,4 м2; будівля складу матеріалів літ. «Д, д» загальною 

площею 77,7 м2; будівля складу обладнання літ. «Ж» загальною площею 210,7 м2; 
навіс літ. «З»; огорожа № 1,2,7; ворота № 3, 4, 5; замощення І за адресою: Луганська 

обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 6б. Балансоутримувач – Державне 
підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій 

«Хімтехнологія» (код за ЄДРПОУ 04687873). 
Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні без умов Рєпним Юрієм 

Миколайовичем за 1 441 200,00 грн (один мільйон чотириста сорок одна тисяча двісті 
грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 240 200,00 грн (двісті сорок тисяч двісті грн 00 коп.). 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації державної власності 

Окреме майно – вбудовані нежитлові приміщення № 12,13 першого поверху 

загальною площею 11,4 м2 та вбудовані нежитлові приміщення № 16, 17, 18 другого 

поверху загальною площею 13,4 м2 в будівлі А-2 за адресою: Львівська обл., 
м. Перемишляни, вул. Галицька, 28, що перебувають на балансі Управління державної 

казначейської служби України у Перемишлянському районі Львівської області. 
Приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов. Покупець – фізична особа 

Мирош Степан Богданович, ціна продажу – 7200,00 грн, у тому числі ПДВ – 1 200,00 
грн. 

 

Об’єкт малої приватизації державної власності – пакет акцій розміром 6,3672 % 

статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Стебницьке гірничо-хімічне 
підприємство «Полімінерал» (код за ЄДРПОУ 05762281, місцезнаходження: Львівська 

обл., м. Дрогобич, м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127) приватизовано шляхом продажу 
на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій. Покупець об’єкта – фізична особа Дрібнюк 
Андрій Маркіянович. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 37978,40 грн (тридцять 

сім тисяч дев’ятсот сімдесят вісім грн 40 коп.) без ПДВ. 

 

Об’єкт малої приватизації – група інвентарних об’єктів: будівля станції ІІ підйому 

(літер. А-2) загальною площею 3654,3 м2; резервуар для І технічної води (літер. Б) 

загальною площею 408,3 м2; резервуар для ІІ технічної води (літер. В) загальною 



площею 408,3 м2; щит управління; щит управління; щит управління; щит управління 
5ЩСУ; пункт розподільчий ПР-24-7211; пункт розподільчий ПР-24-7203; пункт 

розподільчий ПР-24-7205; пункт розподільчий ПР-24-7208; пункт розподільчий ПР-24 
д 7215 21 УЗ; насос КВ-18; насос КВ-18; насос 2 20/30; насос 2 20/30; вторинний 

прилад 2-054; вторинний прилад 2-054; вторинний прилад 2-054; конденсаторна 
установка; конденсаторна установка за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. 
Мамсурова, 5б. Покупець об’єкта малої приватизації: ТОВ «Гіперпресс Технології». 

Ціна, за якою придбано об’єкт малої приватизації: 4 770 000,00 грн (чотири мільйони 
сімсот сімдесят тисяч гривень 00коп.) без ПДВ. 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальня за адресою: 

Харківська обл., Краснокутський р-н, с-ще Ковалівське, вул. Скотар Віри, 10а 
приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – Кіпоть А. 

В. за ціною – 982,80 грн (дев’ятсот вісімдесят дві грн 80 коп.), у тому числі ПДВ – 
163,80 грн (сто шістдесят три грн 80 коп.). 

 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Регіональним відділенням Фонду по Чернігівській області приватизовано шляхом 

продажу на електронному аукціоні об’єкт малої приватизації – незавершене 
будівництво школи за адресою: Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Авдіївка, 

вул. Шкільна, 1. Приватизовано фізичною особою Власюком В. П. за ціною – 192 000 
грн, у т. ч. ПДВ – 32  00 грн. 

 

 


