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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративна будівля (літ. А-2) загальною площею 

351,8 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт Стара Синява, 
вул. Грушевського, 4 та обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій  
області, код за ЄДРПОУ 02362894, приватизований фізичною особою Коваленком Павлом 

Анатолійовичем, який став переможцем в електронному аукціоні без умов. Ціна продажу з 
урахуванням ПДВ становить 60000,00 грн (шістдесят тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 

10000,00 грн. 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єктів малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – приміщення V, літ. А-2, загальною площею 159,7 м2, розташований за 
адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 4, приватизовано фізичною особою Іоффе 
Артемом Анатолійовичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні з умовами. Ціна, за якою 
придбано об’єкт, становить 695 006,40 грн (шістсот дев’яносто п’ять тисяч шість грн 40 коп.), у т. ч. 

ПДВ – 115 834,40 грн (сто п’ятнадцять тисяч вісімсот тридцять чотири грн 40 коп.). 

Об’єкт малої приватизації – нерухоме майно у складі: склад літ. А, площею 513,2 м2; склад літ. Б, 

площею 143,6 м2; склад літ. В, площею 391,8 м2; замощення І; навіс літ. Е; вбиральня літ. Л, 
що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 45, приватизовано 

Товариством з обмеженою відповідальністю  «ТЕПЛОГАЗ – СЕРВІС», яке єдине подало заяву на 
участь в аукціоні зі зниженням стартової ціни. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 596 400,00 

грн (п’ятсот дев’яносто шість тисяч чотириста грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 99 400,00 грн (дев’яносто 
дев’ять тисяч чотириста грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єктів малої приватизації  

на аукціоні з умовами 

Регіональним відділенням укладено з фізичною особою Демінським С. А. договір купівлі-продажу 

нежитлової будівлі пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2, що розташована за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а. Ціна продажу об’єкта – 
45 720,00 грн, у тому числі ПДВ – 7 620,00 грн. 

Регіональним відділенням укладено з фізичною особою Демінським С. А. договір купівлі-продажу 

нежитлової будівлі літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а, 
що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Січеславська 
(Кремлівська), 10б. Ціна продажу об’єкта – 45 072,00 грн, у тому числі ПДВ – 7 512,00 грн. 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – державне підприємство «Український світлотехнічний інститут» (код 

за ЄДРПОУ 14311712), що знаходиться за адресою: 46000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44а, 
приватизовано шляхом продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни товариством з обмеженою 



відповідальністю «ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 39149485) за ціною 4 368 015,76 грн 
(чотири мільйони триста шістдесят вісім тисяч п’ятнадцять грн 76 коп.), у тому числі ПДВ – 

728 002,63 грн (сімсот двадцять вісім тисяч дві грн 63 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта малої приватизації  

на електронному аукціоні із зниженням стартової ціни 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний житловий 

будинок за адресою: пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка Заставнівського району Чернівецької 
області приватизовано фізичною особою Яцко Петром Петровичем. Ціна, за якою придбано об’єкт, 
становить 3600,00 грн (три тисячі шістсот грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 600,00 грн (шістсот грн 

00 коп.). 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єктів малої  

приватизації державної власності 

Окреме майно – будівля операційно-диспетчерського управління площею 1060,5 м2 за адресою: 
Львівська область, Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753а, що перебуває на балансі 

Відокремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного 
підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». Приватизовано шляхом продажу на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій. Покупець – фізична особа Малькова Ірина Володимирівна, ціна продажу – 60 296,40 грн, 
у тому числі ПДВ – 10 049,40 грн. 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного  будівництва – центральна заводська лабораторія 
за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Технологічна, 2б. Балансоутримувач – 
Роздільське Державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка». Приватизовано ТзОВ «СТАЛЬ 

ПОСТАЧ» за ціною 11 672,06 грн, у тому числі ПДВ – 1 945,34 грн. 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – будівлі та споруди бази Гідроспецбуду ІІІ черги, розташоване за адресою: 

Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 14, приватизовано шляхом продажу на 
електронному аукціоні з умовами фізичною особою Архіповим Олександром за 385200,00 грн 
(триста вісімдесят п’ять тисяч двісті грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 64200,00 грн (шістдесят чотири тисячі 

двісті грн 00 коп.). 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна 

Об’єкт малої приватизації окреме майно – будівлі колишньої артсвердловини за адресою: 
Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських повстанців, 40. Приватизовано шляхом продажу на 
електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій фізичною особою – Мацапурою Сергієм Анатолійовичем за ціною 1440,00 грн, 
у т. ч. ПДВ – 240,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта малої приватизації 



Об’єкт малої приватизації – окреме майно – площадка для зберігання тари (бетонне покриття) 

загальною площею 1996 м2, огорожа № 5 – 222,67 пог. м; ворота № 6 – 5,0 пог. м за адресою: 34400, 
Рівненська обл., м. Вараш, вул. Комунальна, 5, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП 

«НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661, приватизовано переможцем електронного 
аукціону – фізичною особою Сокотуном Віталієм Аполлінарійовичем. Ціна продажу становить 

337 320,00 грн (триста тридцять сім тисяч триста двадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 56 220,00 
(п’ятдесят шість тисяч двісті двадцять грн 00 коп.). 

 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  

та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Єдиний майновий комплекс державного комерційного торгового підприємства «Комбінат 

шкільного харчування» за адресою: Донецька область, м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, буд. 
58 (код за ЄДРПОУ 20314278), приватизовано фізичною особою Мирошиною В. В., яка єдина подала 
заяву на участь в аукціоні з продажу зазначеного об’єкта, за 348 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 58 

000,00 грн. 
 

 

 


