
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 3 від 19.01.2022 

 

 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 

Наказом регіонального відділення від 31.12.2021 № 12/01-23-ЗВП затверджено 

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

овочесховища літ. А-1, з прибудовами – літ. А’-1, А2-2 загальною площею 1 083,4 м2, 

вентшахтою літ. а’-1, ґанком літ. а, навісами – літ. А’, Б, воротами – № 1, № 2 

за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Свободи, 187 Б, що перебуває на 

балансі ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (код за ЄДРПОУ 05393056). 

Об’єкт приватизовано юридичною особою – ТОВ «ФОРОСТ» (код за ЄДРПОУ 

44015723) шляхом продажу на аукціоні без умов. 

Ціна продажу об’єкта – 2 102 400,00 грн, у тому числі ПДВ – 350 400,00 грн. 

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  

та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації 

Нежитлова будівля (адмінбудинок) загальною площею 696,6 м2 за адресою: Івано-

Франківська обл., м. Косів, вул. Шевченка, 13 приватизовано шляхом продажу на аук-

ціоні без умов. Покупець – Кошук Галина Василівна. Ціна, за якою придбаний об’єкт, 

становить 3 000 600 грн, у тому числі ПДВ – 500 100 грн. 

Автомобіль ВАЗ 21213, легковий, рік випуску – 2000, за адресою: м. Рогатин, 

вул. Шевченка, 29 приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву 

на участь в аукціоні з умовами. Покупець – комунальне підприємство «Благоустрій-Р». 

Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 71 760 грн, у тому числі ПДВ – 11 960 грн. 

 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 18,6 м2, 

розміщене на 1-му поверсі будівлі колишнього готелю А-2, за адресою: Львівська обл., 

Радехівський р-н, с. Павлів, просп. Юності, 6а. 

Приватизовано фізичною особою Клебан Ольгою Ігорівною. 

Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 103 284,00 грн (сто три тисячі двісті 

вісімдесят чотири грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 17 214,00 грн (сімнадцять тисяч 

двісті чотирнадцять грн 00 коп.). 

 



 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва «Розширення 

майданчику № 3 ОМВО «Оріон» по випуску 1 млн компресорів для побутових 

холодильників» (м. Одеса. вул. Житомирська, 6) приватизований шляхом продажу на 

електронному аукціоні Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВЕ ДІЛО» (код 

ЄДРПОУ 31461118). Ціна продажу об’єкта становить без урахування ПДВ – 21 551 

155,00 грн (двадцять один мільйон п’ятсот п’ятдесят одна тисяча сто п’ятдесят п’ять 

гривень 00 копійок), ПДВ – 4 310 231,00 грн (чотири мільйони триста десять тисяч двісті 

тридцять одна гривня 00 копійок), з урахуванням ПДВ – 25 861 386,00 грн (двадцять 

п’ять мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча триста вісімдесят шість гривень 00 

копійок). 

 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації», код за ЄДРПОУ 

14072049, за адресою: м. Харків, пров. Кузнечний, 2, орган управління – Фонд держав-

ного майна України, приватизовано шляхом викупу єдиним учасником, що подав заяву 

на участь в аукціоні з умовами, юридичною особою – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «ДЕВЕЛОП ГРУП» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 41172314), за 

41 784 365,40 грн (сорок один мільйон сімсот вісімдесят чотири тисячі триста шістдесят 

п’ять грн 40 коп.), у тому числі ПДВ – 6 964 060,90 грн (шість мільйонів дев’ятсот 

шістдесят чотири тисячі шістдесят грн 90 коп.). 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  

АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

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

загальною площею 360,8 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., 

Скадовський (Голопристанський) р-н, с. Рибальче, вул. Степова, 15в, приватизовано 

фізичною особою – Стасишиним Романом Мироновичем (ідентифікаційний код 

фізичної особи 3369510950), який став переможцем електронного аукціону без умов. 

Ціна продажу об’єкта приватизації – 181 380,00 грн (сто вісімдесят одна тисяча триста 

вісімдесят грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 30 230,00 грн (тридцять тисяч двісті 

тридцять грн 00 коп.). 

 


