
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 29 від 09.06.2021 
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 
Наказом Регіонального відділення від 24.05.2021 № 12/01-10-ЗВП затверджено 

результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу 

будівель та споруд загальною площею забудови 1 022 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: 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пров. Ялицевий, 7б та перебуває на балансі ДП 

«Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» (код 
за ЄДРПОУ 14308368). 

Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов фізичною особою – 
Раєвською О. І. 

Ціна продажу об’єкта – 3 240 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 540 000,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративна будівля та господарські 
приміщення, розташовані за адресою: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське 

(Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1, що перебувають на балансі 
Управління Державної казначейської служби України у Благовіщенському районі 

Кіровоградської області (код за ЄДРПОУ 37944689), приватизовано шляхом викупу 
фізичною особою – Яремчуком Василем Анатолійовичем, який єдиний подав заяву на 
участь в аукціоні із зниженням стартової ціни. Ціна продажу – 247 560,00 грн (двісті 

сорок сім тисяч п’ятсот шістдесят грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 
41 260,00 грн (сорок одна тисяча двісті шістдесят грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт державної власності – комплекс будівель загальною площею 82,6 м2, 
у складі: ветлікарня, А; прибудова, а; сарай, Б; погріб, б; паркан № 1; замощення, 1, 
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Гурівка, 

вул. Центральна, 7 та перебуває на балансі Долинської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), приватизовано шляхом викупу 

фізичною особою – Бондюк Аліною Анатоліївною, яка єдина подала заяву на участь в 
аукціоні з умовами. Ціна продажу – 84 888,00 грн (вісімдесят чотири тисячі вісімсот 

вісімдесят вісім грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 14 148,00 грн (чотирнадцять тисяч 
сто сорок вісім грн 00 коп.). 

 

 

 

 

 

 



 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні 

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «Фірма «А-Фактор 
Плюс» (код за ЄДРПОУ 41594288) договір купівлі-продажу об’єкта малої 

приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Міжрегіо-
нальний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб, балонів та 

іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ» (код за ЄДРПОУ 33517806), який розташований 
за адресою: м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1а. Ціна продажу об’єкта – 

5 401 200,00 грн, у тому числі ПДВ – 900 200,00 грн. 
 
 

ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 
місць за адресою: 85307, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Шахтарський, 28а, балансо-
утримувач відсутній, приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами 

покупцем – фізичною особою – Сергєєвим Станіславом Олеговичем за 687924,00 грн 
(шістсот вісімдесят сім тисяч дев’ятсот двадцять чотири грн 00 коп.), у тому числі 

ПДВ – 114654,00 грн (сто чотирнадцять тисяч шістсот п’ятдесят чотири гривні 00 
коп.). 

 
 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – нежитлова будівля загальною площею 63,14 м2 за адресою: 
Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Богдан, вул. Шевченка, 110, що перебуває 
на балансі Рахівської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за 

ЄДРПОУ 00698816), приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з 
умовами фізичною особою – Годваном Павлом Павловичем. Ціна продажу об’єкта – 

672 000,00 грн (шістсот сімдесят дві тисячі грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 
112 000,00 грн (сто дванадцять тисяч тисяч грн 00 коп.). 

 
 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів державної власності 
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та 

Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціонах з умовами в 
електронній формі об’єкти державної власності малої приватизації – окреме майно: 

газобалонний склад, розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, 
с. Клепачі, вул. Фруктова, 2є – юридичною особою – ПП «Українська економіко-

правова група» (код за ЄДРПОУ 21579949). Ціна продажу об’єкта: без урахування 
ПДВ – 2624,52 грн, ПДВ – 524,90 грн, з урахуванням ПДВ – 3149,42 грн; 



нежитлова будівля загальною площею 214,7 м2 за адресою: Полтавська обл., 

Карлівський р-н, с-ще Солона Балка, вул. Басарабової, 6 – юридичною особою – ПП 
«Українська економіко-правова група» (код за ЄДРПОУ 21579949). Ціна продажу 

об’єкта: без урахування ПДВ – 1786,00 грн, ПДВ – 357,20 грн, з урахуванням ПДВ – 
2143,20 грн. 
 

 
РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративно-господарське 

приміщення загальною площею 101,1 м2 за адресою: Рівненська обл., Рівненська обл., 

Корецький р-н, м. Корець, вул. Вишнева, 13а. Балансоутримувач – Головне управління 
Держпродспоживслужби в Рівненській області, код за ЄДРПОУ 40309748, 

приватизовано фізичною особою – Чудінович Катериною Володимирівною. Ціна, за 
якою придбано об’єкт приватизації, – 180 000,00 грн (сто вісімдесят тисяч грн 00 коп.), 
у тому числі ПДВ – 30 000,00 грн (тридцять тисяч грн 00 коп.). 

 


