
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 31 від 15.07.2020 
 
 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації,  

окремого майна 
Будівля лікувально-профілактичного пункту, літ. «№ 51», загальною площею 

739,6 м2 з прибудовою та ґанком, яка розташована за адресою: м. Вінниця, 
вул. Промислова, 7а та перебуває на зберіганні ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код за 
ЄДРПОУ 03449841, приватизовано шляхом викупу юридичною особою – ТОВ 

«СТАТУСІНВЕСТГРУП», код за ЄДРПОУ 38969898, яке єдине подало заяву на 
участь в електронному аукціоні із зниженням стартової ціни, за ціною 960000,00 грн 

(дев’ятсот шістдесят тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 160000,00 грн (сто 
шістдесят тисяч грн 00 коп.). 

 

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 26.06.2020 № 12/01-
18-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта державної власності – гаража 

загальною площею 28,0 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
Широківський район, смт Широке, вул. Соборна, 119а. Об’єкт приватизовано шляхом 
викупу фізичною особою – Короновським Ігорем Анатолійовичем, який єдиний подав 

заяву на участь в аукціоні з продажу зазначеного об’єкта. Ціна продажу – 15 600,00 
грн (п’ятнадцять тисяч шістсот гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 2 600,00 грн (дві 

тисячі шістсот гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  

об’єкта державної власності 
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 26.06.2020 № 12/01-
17-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта державної власності – гаража 

загальною площею 40,6 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
Широківський район, смт Широке, вул. Соборна, 119а. Об’єкт приватизовано шляхом 
викупу фізичною особою – Короновським Ігорем Анатолійовичем, який єдиний подав 

заяву на участь в аукціоні з продажу зазначеного об’єкта. Ціна продажу – 15 600,00 
грн (п’ятнадцять тисяч шістсот гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 2 600,00 грн (дві 

тисячі шістсот гривень 00 коп.). 

 



ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності 

Наказом Регіонального відділення від 30.06.2020 № 12/01-19-ЗВП затверджено 
результати продажу об’єкта державної власності – нежитлова будівля – кафе «Дворік» 

літ. А-1 (у складі прибудови літ. А’-1, навісів літ. а, а’, огорожі № 1, мостіння літ. І) 

загальною площею 138,9 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Гірників, 36а. Об’єкт приватизовано шляхом викупу фізичною 

особою – Андрійченко Оксаною Юріївною, яка єдина подала заяву на участь в 
аукціоні з продажу зазначеного об’єкта. Ціна продажу об’єкта – 337 029,00 грн (триста 

тридцять сім тисяч двадцять дев’ять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 56 171,50 
грн (п’ятдесят шість тисяч сто сімдесят одна гривня 50 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні 

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ФІНАНСОВО-

ПРОМИСЛОВИЙ КОНЦЕРН «ЛИС» договір купівлі-продажу об’єкта малої 

приватизації – частини будівлі – А загальною площею 217,8 м2, будівель – Б, б, В, Г, 

Д, огорожі № 1-2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у 
Дніпропетровській області (код за ЄДРПОУ 02359946) та розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Добролюбова, 9. Ціна продажу об’єкта – 

904 980,00 грн, у тому числі ПДВ – 150 830,00 грн. 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – нежитлова будівля, літ. А-3, загальною площею 1080,4 м2 за 

адресою: Львівська область, м. Червоноград, проспект Шевченка, 3б, що перебуває на 
балансі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. Приватизовано 
Дошаком Романом Зеноновичем за ціною 539 280,00 грн, у тому числі ПДВ – 89 

880,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації  
державної власності – окремого майна 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – каналізаційно-насосна станція площею 

5,2 м2 за адресою: Закарпатська область, м. Мукачеве, вул. Пряшівська, 5а, що 
перебуває на балансі ПрАТ «Мукачівська автобаза» (код за ЄДРПОУ 01034797), 

приватизовано на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій за 4761,90 грн., у тому числі ПДВ – 

793,65 грн. 
 

 

 

 

 



ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  

та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж літ. «А-1» загальною площею 

59,8 м2 за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, м. Барвінкове, вул. Освіти (50 
років Радянської України), 17, балансоутримувач: Головне управління статистики у 

Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629, приватизовано шляхом викупу 
покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні, фізичною особою – 
Гудименко Галиною Олексіївною (договір купівлі-продажу від 18.06.2020) за ціною 

50132,40 грн (п’ятдесят тисяч сто тридцять дві гривні 40 копійок), у тому числі ПДВ – 
8355,40 грн (вісім тисяч триста п’ятдесят п’ять гривень 40 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – лазня за адресою: 
Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Костянтинівка, вул. Одноребрівська 

(колишня Чапаєва), 67, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав 
заяву на участь в аукціоні, фізичною особою – Хлівняком Сергієм Олексійовичем 
(договір купівлі-продажу від 01.06.2020) за ціною 32880,00 грн (тридцять дві тисячі 

вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 5480,00 грн (п’ять тисяч 
чотириста вісімдесят гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – будинок культури за 
адресою: Харківська обл., Харківський р-н, селище Травневе, вул. Фабрична, 12а, 
приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні, 

фізичною особою – Кандауровим Анатолієм Івановичем (договір купівлі-продажу від 
24.06.2020) за ціною 146220,00 грн (сто сорок шість тисяч двісті двадцять гривень 00 

копійок), у тому числі ПДВ – 24370,00 грн (двадцять чотири тисячі триста сімдесят 
гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – комплекс (передавальний радіоцентр) за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, проспект Нахімова, 13, що обліковується на балансі ДП «Маріупольський 
морський торговельний порт» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01125755), приватизовано 

шляхом викупу єдиним учасником, що подав заяву на участь в аукціоні без умов, 
юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «УВТК 

МАРІУПОЛЬБУД» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01242024) за 408 000,00 грн, у тому 
числі ПДВ – 68 000,00 грн. 

 

 


