
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 32 від 30.06.2021 
 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації 

Дільниця ветеринарної медицини у складі: ветдільниця, А загальною площею 

99,1 м2; вбиральня, Б; криниця; ворота № 1; хвіртка № 2; огорожа № 3 за адресою: 
Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Залуччя, вул. Франка І., 29. 

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Покупець – Семенова 

Ганна Ігорівна. Ціна, за якою придбаний об’єкт, становить 15 634,86 грн, у тому числі 
ПДВ – 2 605,81 грн. 

Приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня, А загальною 

площею 66 м2; гараж, Б площею 29,6 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., 
Тисменицький р-н, с. Одаї, вул. Центральна, 20а. Приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні з умовами. Покупець – Чабанюк Олег Романович. Ціна, за якою придбано 
об’єкт, становить 152 860,80 грн, у тому числі ПДВ – 25 476,80 грн. 

Приміщення лікарні у складі: приміщення лабораторії, А загальною площею 

126,5 м2; віварій, Б площею 72 м2; вскривочна, В площею 5,3 м2; вбиральня, Д 

площею 1,0 м2; ворота, 1 площею 7,8 м2; колодязь, 2 за адресою: Івано-Франківська 
обл., м. Надвірна, вулиця Котляревського, 3а. Приватизовано шляхом продажу на аук-

ціоні зі зниженням стартової ціни. Покупець – Гриник Роман Богданович. Ціна, за 
якою придбано об’єкт, становить 660 120,00 грн, у тому числі ПДВ – 110 020,00 грн. 

Приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: нежитлове приміщення, А 

загальною площею 133,7 м2; гараж, Б загальною площею 64,7 м2; вбиральня, б 

площею 3,5 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Цінева, 
вул. Вагілевича Івана, 1. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами. 

Покупець – Скалівський Назарій Дмитрович. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 
327 212,40 грн, у тому числі ПДВ – 54 535,40 грн. 

Автомобіль ГАЗ 31105, легковий седан-В, 2004 року випуску за адресою: Івано-
Франківська обл., м. Тисмениця, вул. Галицька, 17. Приватизовано шляхом продажу 

на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій. Покупець – товариство з обмеженою відповідальністю «ГОДС 

ФЛАЙ» (код за ЄДРПОУ 41915910). Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 5 
011,44 грн, у тому числі ПДВ – 835,24 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Державний пакет акцій розміром 99,4554 % у статутному капіталі акціонерного 
товариства «Черкаський приладобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 14309572), місце-
знаходження об’єкта: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. 5/1, приватизовано 

юридичною особою – фермерським господарством «ЦАРИНА», (код за ЄДРПОУ 
35163438), яке єдине подало заяву на участь в електронному аукціоні № UA-PS-2021-

02-03-000010-2, що відбувся 28 лютого 2021 року. Ціна продажу становить 15 100 
000,00 грн (п’ятнадцять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ. 

 
 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – будівля, приміщення інспекції (А-1) загальною площею 56,8 м2 за 
адресою: Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі, вул. Франка Івана, 1 
приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов Неродиком Анатолієм 

Соловейовичем. Ціна продажу об’єкта – 311 905,60 грн (триста одинадцять тисяч 
дев’ятсот п’ять гривень 60 копійок), крім того ПДВ – 62 381,12 грн (шістдесят дві 

тисячі триста вісімдесят одна гривня 12 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – група інвентарних об’єктів (1608 шт.) у складі: телефонний апарат 
(1 шт.), протигази (480 шт.), респіратор (660 шт.), прилад ВПХР (1шт.), прилад ІДК-1 

(2 шт.), фільтр ФП (2 шт.), автокомплект (1 шт.), пояс пожежний (5 шт.), протигази 
(120 шт.), комплект ІДК (1 шт.), прилад ПГП (1 шт.), комплект ІДК (1шт.), костюм Л-1 

(33 шт.), прилад ДК-4 (4 шт.), протигази (200 шт.), костюм захисний (19 шт. – костюм 
зварювальника 10705), рентгенометр ДП-5 (2 шт.), пакети ІПП-8 (75 шт.) за адресою: 

Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 40 приватизовано шляхом викупу 
товариством з додатковою відповідальністю «Ковельське АТП». Ціна продажу 

об’єкта – 7 815,39 грн (сім тисяч вісімсот п’ятнадцять гривень 39 коп.), крім того ПДВ 
–1 563,08 грн (одна тисяча п’ятсот шістдесят три гривні 08 коп.). 

 

 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – центральний розподільчий пункт будівельної бази, який 
розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 22, 

приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні із зниженням стартової 
ціни громадянином України – Кудряшовим Леонідом Миколайовичем за 20058,46 грн 
(двадцять тисяч п’ятдесят вісім гривень 46 копійок), у тому числі ПДВ – 3343,08 грн 

(три тисячі триста сорок три гривні 08 копійок). 



 

 

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 в електрон-

ній формі об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – погріб літ. 
Ч-1 за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Партизанська, 8/20. Приватизовано 

юридичною особою – ПП «Українська економіко-правова група» (код ЄДРПОУ 
21579949). Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 2457,00 грн, ПДВ – 491,40 

грн, з урахуванням ПДВ – 2948,40 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу 

Об’єкти малої приватизації – об’єкти незавершеного будівництва: 
одноквартирний житловий будинок № 1 за адресою: Сумська область, Буринський 

район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 4, приватизовано ТОВ «БГМ-АГРО» (код за 
ЄДРПОУ 41763426). Ціна продажу об’єкта – 1 500,76 грн, у тому числі ПДВ – 250,13 

грн; 
одноквартирний житловий будинок № 4 за адресою: Сумська область, Буринський 

район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 7 приватизовано ТОВ «БГМ-АГРО» (код за 

ЄДРПОУ 41763426). Ціна продажу об’єкта – 1860,78 грн, у тому числі ПДВ – 310,73 
грн; 

одноквартирний житловий будинок № 2 за адресою: Сумська область, Буринський 
район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 5 приватизовано фізичною особою – підприємцем 

Самігуліним Максимом Станіславовичем. Ціна продажу об’єкта – 432,00 грн, у тому 
ПДВ – 72,00 грн. 

 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  

АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – адміністративна будівля, А, загальною площею 

110,8 м2, гараж, Б, загальною площею 20,4 м2, який розташований за адресою: 
Херсонська обл., Каланчацький р-н, смт Каланчак, вул. Українська, 4, приватизовано 
шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій фізичною особою – Сальником Андрієм Олексійовичем, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2703902175. 

Ціна продажу об’єкта приватизації: 35 622,82 грн (тридцять п’ять тисяч шістсот 
двадцять дві гривні 82 копійки), у тому числі ПДВ – 5937,14 грн (п’ять тисяч дев’ятсот 

тридцять сім гривень 14 копійок). 
 


