
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 11 від 29.04.2022 
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях від 25.04.2022 №12/01-02-ЗВП затверджено результати 
продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража з оглядовою ямою загальною площею 

95,8 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський (Васильківський) район, смт 
Васильківка, вул. Першотравнева, 199-К. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов 
фізичною особою – Дзюбою Олександром Анатолійовичем. 
Ціна продажу – 30 012,00 грн (тридцять тисяч дванадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 5 002,00 

грн (п’ять тисяч дві грн 00 коп.). 
 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Окреме майно – дільниця ветеринарної медицини, приміщення головного корпусу загальною 

площею 84,7 м2 за адресою: Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Орищі, вул. Гагаріна, 37 
приватизовано шляхом викупу Ковальчуком Василем Семеновичем. 
Ціна продажу об’єкта становить 82 305,82 грн (вісімдесят дві тисячі триста п’ять грн 82 коп.), у 

тому числі ПДВ становить 13 717,64 грн (тринадцять тисяч сімсот сімнадцять грн 64 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: будинок ветдільниці загальною площею 

65,5 м2, сарай /Б1/ загальною площею 47,4 м2 за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. 
Седлище, вул. Григорука Валентина, 34 приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов 
Матейчиком Василем Миколайовичем. 
Ціна продажу об’єкта – 102 000,00 грн (сто дві тисячі грн 00 коп.), у тому числі ПДВ становить 

17 000,00 грн (сімнадцять тисяч грн 00 коп.). 
 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – цілісний майновий комплекс державного підприємства «Бучацький 

мальтозний завод» (код за ЄДРПОУ 00375148) за адресою: Тернопільська область, м. Бучач, вул. 
Степана Бандери, 2, приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами юридичною особою – 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУЧАЧТРАНСАГРОБІЗНЕС» (код за 
ЄДРПОУ 43763428) (перейменовано на Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучацький 
мальтозний завод» (код за ЄДРПОУ 43763428) за ціною 42 478 132,80 грн (сорок два мільйони 
чотириста сімдесят вісім тисяч сто тридцять дві грн 80 коп.), у тому числі ПДВ – 7 079 688,80 грн (сім 
мільйонів сімдесят дев’ять тисяч шістсот вісімдесят вісім грн 80 коп.). 



 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності 
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкт малої приватизації – окреме майно – 

гараж загальною площею 26,8 м2 за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н (стара назва: 
Лохвицький р-н), м. Лохвиця, вул. Незалежності, 1. 
Приватизовано фізичною особою – Ємець Людмилою Вікторівною. 
Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 27 570,00 грн, сума ПДВ – 5 514,00 грн, з урахуванням 

ПДВ – 33 084,00 грн. 
 


