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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні 

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Раєвською О. І. договір купівлі-

продажу об’єкта малої приватизації – комплексу будівель та споруд загальною 

площею забудови 1 022,0 м2, у складі: господарський корпус літ. А-2, теплиці літ. Б-1, 

Б1-1, Б2-1, сарай (тимчасовий) літ. В, парники літ. Г, Д, навіс літ. Е, огорожа № 1-10, 

мостіння І, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пров. Ялицевий, 7б та перебуває на 

балансі ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. 

Макарова» (код за ЄДРПОУ 14308368). Ціна продажу об’єкта – 2 700 000,00 грн, у 

тому числі ПДВ – 540 000,00 грн. 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  

та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – дільнична лікарня ветеринарної медицини, у складі: 

будівля лікарні ветеринарної медицини, А загальною площею 68,2 м2; криниця 1; 

огорожа, 2 площею 34,1м2 за адресою: Калуський р-н, с. Добровляни, вул. Франка І., 40 

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

зі зниженням стартової ціни, – Горлачем Григорієм Миколайовичем. Ціна, за якою 

придбаний об’єкт, становить 67 200,00 грн, у тому числі ПДВ – 11 200,00 грн. 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів державної власності 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового 

будинку з господарським блоком, розташоване за адресою: Чернігівська область, 

Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова, 8, приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні фізичною особою – громадянином України Ковальовим Ю. А. Ціна продажу 

об’єкта – 2340,40 грн, у т. ч. ПДВ – 390,07 грн. 

 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового 

будинку з господарським блоком, розташоване за адресою: Чернігівська область, 

Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова, 9, приватизовано шляхом продажу на 



аукціоні фізичною особою – громадянином України Ковальовим Ю. А. Ціна продажу 

об’єкта – 2339,59 грн, у т. ч. ПДВ – 389,93 грн. 

 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво одноквартирного житлового 

будинку з господарським блоком, розташоване за адресою: Чернігівська область, 

Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2, приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні фізичною особою – громадянином України Ковальовим Ю. А. Ціна продажу 

об’єкта – 2423,06 грн, у т. ч. ПДВ – 403,84 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів державної власності 

Об’єкт малої приватизації – гараж літ. А-1, приміщення літ. 6-1, 6-2 загальною 

площею 40,9 м2, розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Толстого, 15, 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні ТОВ «БАТС». Ціна продажу об’єкта – 

138000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 23000,00 грн. 

Об’єкт малої приватизації – гараж літ. А-1 загальною площею 39,6 м2, розташований 

за адресою: м. Чернігів, вул. Толстого, 15, приватизовано шляхом продажу на аукціоні 

ТОВ «БАТС». Ціна продажу об’єкта – 133500,00 грн, у т. ч. ПДВ – 22250,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно –  автомобіль ГАЗ 3307 (автофургон «Кунг» ГАЗ 39011), рік випуску 

– 1991, колір – сірий, номер шасі ХТН330700М1414474 (місцезнаходження об’єкта: 

Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13), приватизовано фізичною особою – 

Плютою Олександром Олександровичем, який став переможцем електронного 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій. Ціна продажу – 2 818,20 грн (дві тисячі вісімсот вісімнадцять грн 

20 коп.), у тому числі ПДВ – 469,70 грн (чотириста шістдесят дев’ять грн 70 коп.). 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – під’їзна залізнична колія (інв. № 15611), а саме: колія № 4 

(протяжність – 198,1 пог. м); колія № 5 (протяжність – 274,2 пог. м); колія № 6 

(протяжність – 150,9 пог. м); колія № 7 (протяжність – 104 пог. м) за адресою: 

Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25 приватизовано шляхом продажу 

на аукціоні без умов юридичною особою – ТОВ «Сільва Транс УА». Ціна продажу 

об’єкта – 712 800,00 грн (сімсот дванадцять тисяч вісімсот грн 00 коп.), крім того ПДВ 

– 142 560,00 грн (сто сорок дві тисячі п’ятсот шістдесят грн 00 коп.). 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – частина одноповерхового приміщення гаража площею 

211,1 м2 за адресою: Рівненська область, Дубровицький район, м. Дубровиця, 

вул. Шевченка, 156, балансоутримувач – Дубровицька районна державна лікарня 

ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00703730, приватизовано фізичною особою – 

Бурмичем Сергієм Петровичем. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, становить 

241 200,00 грн (двісті сорок одна тисяча двісті грн 00 коп.) у тому числі ПДВ – 

40 200,00 грн (сорок тисяч двісті грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Житомирський експертно-технічний центр Держпраці» за адресою: м. Житомир, 

майдан Путятинський, 2, оф. 521, 522, що перебуває на балансі Державного 

підприємства «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці» (код за  

ЄДРПОУ 20405673), приватизовано шляхом продажу на електронному аукціону із 

зниженням стартової ціни фізичною особою – Новицьким Владиславом Едуардовичем 

за ціною 3720001,20 грн (три мільйони сімсот двадцять тисяч одна грн 20 коп.), у т. ч. 

ПДВ – 620000,20 грн (шістьсот двадцять тисяч грн 20 коп.). 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. 

СЕВАСТОПОЛЬ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля ветеринарної лікарні з 

прибудовою і терасою, А, загальною площею 40,3 м2, гараж Б, загальною площею 

30,1 м2, гараж В, загальною площею 19,1 м2, споруди № 1, 2, який розташований за 

адресою: Херсонська обл., Ніжньосірогозький р-н, с. Новопетрівка, вул. Садова, 21, 

приватизовано юридичною особою – приватним підприємством «Українська 

економіко-правова група» (ідентифікаційний код юридичної особи 21579949), який 

став переможцем електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Ціна продажу об’єкта приватизації – 

1 122,44 грн (одна тисяча сто двадцять дві грн 44 коп.), у тому числі ПДВ – 187,07 грн 

(сто вісімдесят сім грн 07 коп.). 

м. КИЇВ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 

19 квітня 2021 року № 922 затверджено результати продажу об’єкта малої 

приватизації державної власності – окремого майна – адміністративної будівлі, літера 



В, площею 429,7 м2, розташованого за адресою: м. Київ, пров. Руслана Лужевського, 3. 

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні юридичною особою – товариством з 

обмеженою відповідальністю «БК «Будівельні технології» за ціною 45 540 000,00 грн, 

у тому числі ПДВ – 7 590 000,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 

19 квітня 2021 року № 923 затверджено результати продажу об’єкта малої 

приватизації – окремого майна – лабораторного корпусу, літера Б, (виробничої 

будівлі) загальною площею 74,6 м2 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 180. 

Приватизовано шляхом викупу юридичною особою – товариством з обмеженою 

відповідальністю «СІСТЕМБУД» за ціною 54 000 001,20 грн, у тому числі ПДВ – 

9 000 000,20 грн. 

 


