
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 35 від 28.08.2019 

 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс «Центр тестування мобільної техніки» 

(Одеська обл., Біляївський р-н, с. Нерубайське, вул. Зелена, 1, код за ЄДРПОУ 23860359) 
приватизовано покупцем – Нерубайською сільською радою Біляївського району Одеської області 
(код за ЄДРПОУ 04377753), який єдиний подав заяву на участь в аукціоні, за договором купівлі-

продажу об’єкта державної власності малої приватизації шляхом викупу від 18.07.2019 (реєстровий 
№ 690). Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 6000240,00 грн (шість мільйонів двісті сорок 

гривень) з ПДВ. 
 
РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єктів малої приватизації 

1. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля лазні на 20 місць (літ. А) 

загальною площею 244,0 м2 за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівка, 
вул. Рад, 133/Л. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Турчиком 
Олегом Миколайовичем за ціною 840,00 грн, у т. ч. ПДВ – 140,00 грн. 

2. Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво квартальної котельні за адресою: 

Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівка, вул. Рад, 133/М. Приватизовано шляхом 
продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій фізичною особою – Коваленком Павлом Олександровичем за ціною 
4131,17 грн, у т. ч. ПДВ – 688,53 грн. 

3. Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво дільничної лікарні за адресою: 

Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33. Приватизовано шляхом продажу на 
електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій фізичною особою – Дмитрієвим Віталієм Юрійовичем за ціною 13592,54 грн., у т. 
ч. ПДВ – 2265,42 грн. 

 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – Громадський будинок – будівля школи (колишньої), 
що не увійшов до статутного капіталу КП «Сєвєродонецький комбінат будівельних матеріалів  та 

конструкцій», код за ЄДРПОУ 01235811,  
за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Силікатна, 10ш, балансоутримувач:  КП 

«Сєвєродонецький комбінат будівельних матеріалів та конструкцій»,  
код за ЄДРПОУ 01235811, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на 
участь в електронному аукціоні, – фізичною особою Кременчуцькою А. Р. за 5479,20 грн, у тому 

числі ПДВ – 913,20 грн. 
 

 


