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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
ТА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 06.08.2019 №  12/01-17-

ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації  – нежитлова будівля 

загальною площею 484,3 м2, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 179. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні з умовами фізичною особою Мінаєвим Олегом Вікторовичем за ціною 
продажу – 363 600,00 грн, у тому числі ПДВ – 60 600,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні з умовами 

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – товариством з обмеженою 
відповідальністю «Укренергобудресурси» договір купівлі-продажу нежитлової будівлі 

швейної дільниці загальною площею 1954,9 м2, що розташована за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. І. Богуна, 4. Ціна продажу об’єкта – 
1 200 007,20 грн (один мільйон двісті тисяч сім гривень 20 коп.), у тому числі ПДВ – 

200 001,20 грн (двісті тисяч одна гривня 20 коп.). 
 
ЧЕРНІГВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Регіональним відділенням Фонду по Чернігівській області приватизовано шляхом 
продажу на електронному аукціоні об’єкт малої приватизації  – незавершене 

будівництво житлового будинку за адресою: Чернігівська область, м.  Прилуки, 
вул. Петропавлівська (колишня Червоноармійська), 86. Покупець – фізична особа 

Юрченко А. А., ціна продажу – 75 120 грн, у т. ч. ПДВ – 12 520 грн. 
Регіональним відділенням Фонду по Чернігівській області приватизовано шляхом 

продажу на електронному аукціоні об’єкт малої приватизації  – незавершене 
будівництво 2-квартирного житлового будинку, розташоване за адресою: Чернігівська 

область, м. Ічня, вул. Єсеніна, 28. Покупець – фізична особа Івченко Т. І., ціна 
продажу – 10 624,94 грн, у т. ч. ПДВ – 1 770,82 грн. 

 
М. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації – окремого майна 
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву 

від 02 серпня 2019 року № 545 затверджено результати продажу об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – (корпус № 1 – деревообробний, літ. А; корпус № 3 – 

складські приміщення, літ. В; корпус № 2 – транспортний цех, літ. Б; склад 



газобалонів, літ. Ф; зовнішні мережі водопроводу; зовнішні мережі каналізації; 
зовнішні мережі електропостачання; кабельні лінії; автодороги та майданчики; 

відкрита стоянка приватного транспорту; благоустрій території (вертикальне 

планування, озеленення, покриття 108 м2); огородження залізобетонне; споруда 

легкого типу для зберігання відходів металобрухту за адресою: м.  Київ, 
вул. Якутська, 3, що перебуває на балансі державного підприємства «Виробниче 
об’єднання «Київприлад». Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами 

юридичною особою – Приватним підприємством «Науково-виробнича фірма «VD 
MAIS» за ціною 14 442 636,00 грн, в тому числі податок на додану вартість – 

2 407 106,00 грн. 

 

 


