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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій об’єкт малої приватизації незавершеного 

будівництва – підстанцію роторного комплексу (Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці, 

вул. Кар’єрна, 50) юридичною особою за 4532,71 грн (чотири тисячі п’ятсот тридцять дві грн 71 

коп.), у тому числі ПДВ – 755,45 грн (сімсот п’ятдесят п’ять грн 45 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративний будинок загальною площею 426,9 

м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Волочиський р-н, м. Волочиськ, вул. Лисенка, 

8а та обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, код за 

ЄДРПОУ 023628945, приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія 

«Інвол», код за ЄДРПОУ 42135320, яке стало переможцем електронного аукціону без умов  

(№ UA-PS-2020-08-12-000127-3 від 08.09.2020). Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить  

3 960 399,60 грн (три мільйони дев’ятсот шістдесят тисяч триста дев’яносто дев’ять гривень 60 

коп.), у тому числі ПДВ – 660 066,60 грн (шістсот шістдесят тисяч шістдесят шість гривень 60 

коп.). 

 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – фабрика-пральня та підприємство 

хімчистки за адресою: Київська область, м. Славутич, проїзд Кленовий, 2 приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни ТОВ «ОБЛМЕД» (код ЄДРПОУ 24835086). Ціна 

продажу об’єкта становить 840 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 140 000,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

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

будинок за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. 8 Березня, 36, який під 

час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Тхорівський» (правонаступник ТДВ 

«Тхорівське»), приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – ПП «Українська економіко-правова 

група» (код ЄДРПОУ 21579949). Ціна продажу об’єкта становить 5 238,53 грн, у тому числі  

ПДВ – 873,09 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – будівля магазину (літ. А-1) загальною площею 191,1 м2 (місце знаходження 

об’єкта: Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Матусів, вул. Івана Богуна, 89) приватизовано 

юридичною особою – Приватним підприємством «УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ГРУПА» 



(код за ЄДРПОУ 21579949), яке стало переможцем електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Ціна продажу становить 

28 297,98 грн (двадцять вісім тисяч двісті дев’яносто сім гривень 98 копійок), у тому числі  

ПДВ – 4 716,33 грн (чотири тисячі сімсот шістнадцять гривень 33 копійки). 

 

 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу на електронному аукціоні  

об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації державної власності – окреме майно – нежитлова будівля контори за 

адресою: Закарпатська область, м. Берегово, пр. Геологів, 31б, що перебуває на балансі Державного 

підприємства «Українська геологічна компанія» (код за ЄДРПОУ 38078094), приватизовано на 

електронному аукціоні за 240 000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень 00 копійок), у тому числі  

ПДВ – 40 000,00 грн (сорок тисяч гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – гараж (Літер П-1) загальною площею 132,2 м2 за адресою: Волинська обл.,  

м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13 приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов, фізичною 

особою – Ільїним Богданом Олександровичем. Ціна продажу об’єкта становить 240 120,00 грн (двісті 

сорок тисяч сто двадцять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 40 020,00 грн (сорок тисяч 

двадцять гривень 00 копійок)._____________________________________________________________ 

  

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – частина першого поверху адміністративної будівлі (А-5) загальною площею 

405,7 м2 за адресою: Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 2 приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні без умов фізичною особою – Гридіним Сергієм Володимировичем. Ціна 

продажу об’єкта становить 1 200 000,00 грн (один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок), у тому 

числі ПДВ – 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень 00 копійок). 

 

 

 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – станція «Енергокомплекс», розташоване за адресою: Миколаївська обл.,  

м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 18, приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  

ТОВ «ОБЛМЕД» за 38888,40 грн (тридцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят вісім гривень 40 копійок), 

у т. ч. ПДВ – 6481,40 грн (шість тисяч чотириста вісімдесят одна гривня 40 копійок). 

 

 

 

 

 

 

 



РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля трансформаторної станції загальною 

площею 42,9 м2 за адресою: 34100, Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88, 

балансоутримувач відсутній, приватизовано юридичною особою – приватним підприємством 

«Українська економіко-правова група», код ЄДРПОУ 21579949. Ціна, за якою придбано об’єкт 

приватизації – 4351,44 грн (чотири тисячі триста п’ятдесят одна гривня 44 копійки), у тому числі 

ПДВ – 725,24 грн (сімсот двадцять п’ять гривень 24 копійки). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – майновий комплекс господарських споруд 

Черняхівської експлуатаційної дільниці Житомирського міжрайонного управління водного 

господарства у складі: свинарника, конюшні, погреба, колодязя, огорожі загальною площею 305,3 м2 

за адресою: Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Черняхів, вул. Індустріальна, 21а, що 

перебуває на балансі Житомирського міжрайонного управління водного господарства (код ЄДРПОУ 

010133869), приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні 

зі зниженням стартової ціни, фізичною особою – Собченком Сергієм Павловичем за ціною 

85800,00 грн (вісімдесят п’ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 14300,00 грн 

(чотирнадцять тисяч триста гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – державний пакет акцій розміром 75,7 % статутного капіталу ПрАТ 

«Мирогощанський аграрій» приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «ВЕСТКОАЛ», код ЄДРПОУ 43447793. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, 

становить 148 610,16 грн (сто сорок вісім тисяч шістсот десять гривень 16 копійок) без ПДВ. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративне приміщення загальною площею 

126,4 м2 за адресою: Рівненська обл., Березнівський район, м. Березне, вул. Зірненська, 22а, що 

перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, код 

ЄДРПОУ 40309748, приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Ековудлайн», код ЄДРПОУ 42892617. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 

33 060,00 грн (тридцять три тисячі шістдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 5 510,00 грн 

(п’ять тисяч п’ятсот десять гривень 00 копійок). 

 

 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  

та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж літ. «Б» загальною площею 64,4 м2 та гараж 

літ. «В» загальною площею 33,9 м2, що становить 6/100 частки будівель, за адресою: Луганська 

обл., м. Кремінна, вул. Банкова, 3, балансоутримувач: Управління державної казначейської служби 

України у Кремінському районі Луганської області (код за ЄДРПОУ 37796309), приватизовано на 

електронному аукціоні без умов фізичною особою – Пономарьовим Євгенієм Олександровичем за 

102 120,00 грн (сто дві тисячі сто двадцять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 17 020,00 грн 

(сімнадцять тисяч двадцять гривень 00 копійок). 


