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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Окреме майно – нежитлова будівля лазні-сауни з прибудовою літ. А-1, А1-1 

загальною площею 138,5 м2 за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелена, 33, 
що обліковувалася на балансі КСП «Зірка», приватизовано шляхом продажу на 
аукціоні з умовами покупцем – фізичною особою Івченко Т. І. за 4281,31 грн, у тому 

числі ПДВ – 713,55 грн. 

 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля колишнього газорегуляторного 
пункту за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Вільський шлях, 14, 

що перебуває на балансі ТОВ «Чинар», приватизовано шляхом викупу 
балансоутримувачем – ТОВ «Чинар» (код за ЄДРПОУ 13581814) за ціною 19038,00 

грн, у т. ч. ПДВ – 3173,00 грн  

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності –  

державного пакета акцій 
Регіональним відділенням Фонду по Полтавській та Сумській областях 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт державної 
власності – державний пакет акцій ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» в кількості 5571540 

шт., загальною номінальною вартістю 5571540,00 грн, що становить 99,9451%  
статутного капіталу ПрАТ «Полтавасадвинмаркет», за адресою: 36010, м. Полтава, 
вул. Половка, 62,а (код за ЄДРПОУ 30063363). Приватизовано юридичною особою – 

ТОВ «ЕНДЕЙВЕР СЕРВІСЕЗ» (код за ЄДРПОУ 39208063). Ціна продажу об’єкта 
приватизації становить 5627260,00 грн (п’ять мільйонів шістсот двадцять сім тисяч 

двісті шістдесят грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

 про результати продажу об’єкта державної власності малої приватизації 
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та 

Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами в 
електронній формі об’єкт державної власності малої приватизації  – окреме майно – 

вбиральня літ. R площею 4,1 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1, 

балансоутримувач ПАТ «Демітекс» (код за ЄДРПОУ 14299824). Приватизовано 
юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВЕЯ» (код за 



ЄДРПОУ 41655722), яка визнана переможцем електронного аукціону, за 25800,00 грн, 
у т. ч. ПДВ – 4300,00 грн.  

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – котельне приміщення загальною 

площею 61,8 м2 у будівлі гаражі за адресою: 48300, Тернопільська обл., 
м. Монастирська, вул. Сагайдачного, 3а приватизовано шляхом викупу Захарчуком 

Дмитром Васильовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
3113315373) за ціною 31 750,00 (тридцять одна тисяча сімсот п’ятдесят) грн, крім того 

ПДВ – 6 350,00 (шість тисяч триста п’ятдесят) грн, який єдиний подав заяву на участь 
в аукціоні із зниженням стартової ціни. 

 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

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

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Торговий дім «Буковинська горілка» (код за ЄДРПОУ 22849629, м. Чернівці, 
вул. Лесина, 4а) приватизовано фізичною особою – Клюсик Іваном Дмитровичем. Ціна, 

за якою придбано об’єкт, становить 150001,20 грн (сто п’ятдесят тисяч одна грн 20 
коп.), у тому числі ПДВ – 25000,20 грн (двадцять п’ять тисяч грн 20 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  – адміністративну 

будівлю площею 670,5 м2 за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 145. Приватизовано 
юридичною особою – Приватним акціонерним товариством «АТП 2550» (код за 

ЄДРПОУ 05520371) за 6 600 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 1 100 000,00 грн. 

 

 


