
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 2 від 12.01.2022 

 

 
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – будівля лазні загальною площею 252,0 м2 за адресою: Вінницька обл., 

Жмеринський (колишній Шаргородський) р-н, с. Деребчин, вул. Заводська, 1р, що не 

увійшла до статутного капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий завод». 

Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами фізичною 

особою – Іваськом В. Л., РНОКПП 2702937179. 

Ціна продажу об’єкта – 18924,00 грн (вісімнадцять тисяч дев’ятсот двадцять 

чотири грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 3154,00 грн (три тисячі сто п’ятдесят 

чотири грн 00 коп.) 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 

Наказом регіонального відділення від 30.12.2021 № 12/01-22-ЗВП затверджено 

результати продажу об’єкта державної власності – будівлі їдальні № 1 літ. А-2 

загальною площею 807,6 м2, господарської будівлі літ. Б-1 загальною площею 30,2 м2, 

споруд № 1-2, І за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Широківське 

шосе, 52. 

Об’єкт приватизовано шляхом викупу балансоутримувачем – Акціонерним 

товариством «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код за 

ЄДРПОУ 00191000). 

Ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 4 878 272,40 грн (чотири 

мільйони вісімсот сімдесят вісім тисяч двісті сімдесят дві грн 40 коп.), у тому числі ПДВ – 

813 045,40 грн (вісімсот тринадцять тисяч сорок п’ять грн 40 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля статистики, А загальною площею 

355 м2; будівля гаража, В загальною площею 23,2 м2; будівля сараю, Г загальною 

площею 6,1 м2; вбиральня, Б; ворота № 1, 3, 4; паркан № 2, замощення І; замощення ІІ, 

розташований за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ, пров. 

Торговий, 2, приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «ВЕКТОР БУД-ТОРГ», ідентифікаційний код юридичної особи в 

ЄДРПОУ 41610262, яке визнано переможцем в аукціоні з умовами. 

Ціна, за якою придбано об’єкт, – 1 332 012,00 грн (один мільйон триста тридцять дві 

тисячі дванадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 222 002,00 грн (двісті двадцять дві 

тисячі дві грн 00 коп.). 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля гаража загальною площею 20,1 м2 

за адресою: Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, смт Новгородка, 

пров. Святковий (Піонерський), 1в, що перебуває на балансі Головного управління 

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 20632802), 

приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», код за 

ЄДРПОУ 44335719. 

Ціна, за якою придбано об’єкт, – 12 265,20 грн (дванадцять тисяч двісті шістдесят 

п’ять грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 2 044,20 грн (дві тисячі сорок чотири грн 

20 коп.). 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно, яке під час приватизації орендного 

підприємства «Саливонківський цукровий завод» не увійшло до статутного капіталу та 

перебуває на балансі ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 

00372517), у складі: 

будівля депо з адміністративною добудовою, літера «А1», що розташована за 

адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт Гребінки, вул. Білоцерківська, 1а; 

споруда вагової, літера «Б1» та ваги вагової АС-150ц 136, що розташовані за адресою: 

Київська обл., Васильківський р-н, смт Гребінки, вул. Білоцерківська, 1б; 

виставочні залізничні колії біля ст. Устинівка, у тому числі: 

колія № 1 (приймально-відправна) – 314,45 пог. м; 

колія № 2 (ходова) – 645,9 пог. м; 

колія № 3 (приймально-відправна) – 315 пог. м; 

колія № 18 (виставочна) – 110,17 пог. м, що розташовані за адресою: Київська обл., 

Васильківський р-н, ст. Устинівка; 

з’єднувальна залізнична колія – 10913,0 пог. м, що розташована за адресою: Київська 

обл., Васильківський р-н, ст. Устинівка: 

роз’їзд 9 км, в тому числі: 

колія № 1 (виставочна) – 420,25 пог. м; 

колія № 2 (обгінна) – 262,16 пог. м; 

колія № 3 (розвантажувальна) – 242,45 пог. м; 

колія № 4 (розвантажувальна) – 48,62 пог. м, що розташовані за адресою: Київська 

обл., Васильківський р-н, ст. Устинівка; 

залізничні колії на території цукрового заводу, у тому числі: 

колія № 1 (вивант.) – 771,17 пог. м; 

колія № 2 (вивант.) – 376 пог. м; 

колія № 3 (обгінна) – 344,53 пог. м; 

колія № 4 (навант.) – 403,94 пог. м; 

колія № 5 (з’їзд) – 67,5 пог. м; 

колія № 6 (навант.) – 220,65 пог. м; 

колія № 7 (з’їзд) – 65,88 пог. м; 

колія № 8 (нав.-розв.) – 257,5 пог. м; 

колія № 9 (вивант.) – 138,8 пог. м; 

колія № 10 (зливна) – 209 пог. м; 



колія № 14 (навант.) – 217,93 пог. м, що розташовані за адресою: Київська обл., 

Васильківський р-н, смт Гребінки, вул. Білоцерківська, 1; 

залізничні колії на території цукрового заводу, у тому числі: 

колія № 15 (деповська) – 89 пог. м; 

колія № 16 (деповська) – 132 пог. м, що розташовані за адресою: Київська обл., 

Васильківський р-н, смт Гребінки, вул. Білоцерківська, 1; 

стрілочні переводи № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 41, 43, 45, 47; 

споруда сигналізації на переїзді, що розташована за адресою: Київська обл., 

Васильківський р-н, ст. Устинівка; 

вагова з/л Депо, що розташована за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, ст. 

Устинівка; 

вагончик для чергових, що розташований за адресою: Київська обл., Васильківський 

р-н, ст. Устинівка; 

тепловоз ТГМ 2545; 

тепловоз ТГМ-4 1777; 

тепловоз ТГМ-4 1221; 

тепловоз ТГК-2 8326; 

тепловоз ТГК-2 5895; 

платформа залізнична; 

дрезина АГМу; 

бетономішалка; 

цистерна № 50038736; 

ємкість; 

машина друкарська «Україна»; 

машина друкарська «Ятрань»; 

електротельфер 3 тн; 

свердлильний верстат настільний; 

агрегат АДБ (зварювальний апарат); 

трансформатор ТДК-315 зарядний пристрій; 

зварювальний трансформатор ТД-25; 

ІВМР С/АТ-286; 

насос ручний Р-0.8-3.0; 

залізобетонні шпали у кількості 486 штук; 

металобрухт загальною вагою 102,15 т (рейки залізничних колій та стрілочні 

переводи) приватизовано шляхом викупу. 

Покупець – Приватне акціонерне товариство «Саливонківський цукровий завод» (код 

за ЄДРПОУ 00372517). 

Ціна продажу об’єкта – 70 978 232,40 грн, у тому числі ПДВ – 11 829 705,40 грн. 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності 

Окреме майно – нежитлове приміщення площею 23,3 м2 за адресою: м. Червоноград, 

вул. Мазепи, 12. 

Приватизовано шляхом викупу фізичною особою – САВКО Галиною 

Володимирівною. 

Ціна продажу – 176 912,40 грн, у тому числі ПДВ – 29 485,40 грн. 

 

 

 



РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – будівля складу «У-1» площею 97,9 м2 за адресою: 33023, 

м. Рівне, вул. Київська, 106, балансоутримувач – ДП НВО «Потенціал-Еко» (код за 

ЄДРПОУ 22555721), приватизовано фізичною особою – Вакуліч Сергієм Павловичем. 

Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 1 560 001,20 грн (один мільйон п’ятсот 

шістдесят тисяч одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 260 000,20 грн (двісті шістдесят 

тисяч грн 20 коп.). 

 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – склад для обладнання, літ. Д, загальною 

площею 62,5 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-

н, с. Рибальче, вул. Степова, 15в, фізичною особою – Стасишиним Романом 

Мироновичем (ідентифікаційний код фізичної особи 3369510950), який став 

переможцем електронного аукціону з умовами. 

Ціна продажу об’єкта приватизації – 66 529,20 грн (шістдесят шість тисяч п’ятсот 

двадцять дев’ять грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 11 088,20 грн (одинадцять тисяч 

вісімдесят вісім грн 20 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – аеродинамічна лабораторія, літ. Ж, 

загальною площею 582,2 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., 

Голопристанський р-н, с. Рибальче, вул. Степова, 15в, фізичною особою – 

Стасишиним Романом Мироновичем (ідентифікаційний код фізичної особи 

3369510950), який став переможцем електронного аукціону без умов. 

Ціна продажу об’єкта приватизації – 196 620,00 грн (сто дев’яносто шість тисяч 

шістсот двадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 32 770,00 грн (тридцять дві тисячі 

сімсот сімдесят грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – склад малоцінного інвентарю, літ. І, 

загальною площею 408,4 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., 

Голопристанський р-н, с. Рибальче, вул. Степова, 15в, фізичною особою – Стасишиним 

Романом Мироновичем (ідентифікаційний код фізичної особи 3369510950), який став 

переможцем електронного аукціону без умов. 

Ціна продажу об’єкта приватизації – 480 147,60 грн (чотириста вісімдесят тисяч сто 

сорок сім грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 80 024,60 грн (вісімдесят тисяч грн 60 коп.). 

 


