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КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – котельня за адресою: Київська 

область, м. Сквира, вул. Незалежності, 228-Д, що під час приватизації не увійшла до статутного 

капіталу КСП «Сквирський» (правонаступник ПП «Агро-Олімп 2006»), приватизовано шляхом 

викупу балансоутримувачем – юридичною особою – ПП «Агро-Олімп 2006» (код ЄДРПОУ 

34398002). Ціна продажу об’єкта становить 96 018,00 грн, у тому числі ПДВ – 16 003,00 грн. 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: будівля диспетчерської літ. «І» площею 20,8 м2, 

будівля закритої трансформаторної підстанції № 372 площею 40,6 м2, прожекторна вишка (2 шт.), 

лінія електромереж, внутрішні дороги та площадки, металева огорожа за адресою: Львівська обл., 

м. Самбір, вул. Промислова, 56. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Покупець – 

фізична особа – Лаврик Наталія Ігорівна, ціна продажу – 93 600,00 грн, у тому числі ПДВ – 15 600,00 

грн. 

 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – гараж, що розташований за адресою: Миколаївська обл., Баштанський р-н, 

м. Баштанка, вул. Баштанської Республіки, 38, гараж 3, приватизовано шляхом викупу безпосередньо 

єдиним покупцем – громадянкою України – Береговою Єлизаветою Володимирівною за 30001,20 грн 

(тридцять тисяч одна гривня 20 копійок), у т. ч. ПДВ – 5000,20 грн (п’ять тисяч гривень 20 копійок). 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – будівля санпропускника, що розташований за адресою: Миколаївська обл., 

Снігурівський р-н, м. Снігурівка, вул. Позаміська, 7/1, приватизовано шляхом викупу безпосередньо 

єдиним покупцем – Приватною науково-виробничою компанією «ІНТЕРБІЗНЕС» за 134850,00 грн 

(сто тридцять чотири тисячі вісімсот п’ятдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 22475,00 грн 

(двадцять дві тисячі чотириста сімдесят п’ять гривень 00 копійок). 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт державної власності малої 

приватизації – окреме майно – прохідна, що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, 

вул. Буровиків, 6, балансоутримувач – ТОВ «Полтавський ремонтно-механічний завод» (код 

ЄДРПОУ 31966932). Приватизовано фізичною особою – Кіяном Сергієм Миколайовичем, що 

визнаний переможцем електронного аукціону. Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 1190,65 

грн, ПДВ – 238,13 грн, з урахуванням ПДВ – 1428,78 грн. 

 


