
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 35 від 14.07.2021 
 

ВІННИЦЬКА ТА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – комплекс у складі: адмінбудинок літ. 

«А-1» площею 99,9 м2; гараж літ. «Б» площею 19,3 м2; хлів літ. «В» площею 32,3 м2; 

хлів літ. «Д» площею 11,9 м2; вбиральня літ. «Г» площею 2,6 м2; огорожа, 1, 
що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., смт Ярмолинці, вул. Іова Івана, 12 та 
обліковується на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 40358308, приватизовано громадянином 
України – Козаком Анатолієм Сергійовичем (РНОКПП 2476516214), який став 

переможцем електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій № UA-PS-2021-05-05-000016-2 від 

04.06.2021. 
Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 30 150,91 грн (тридцять тисяч сто 

п’ятдесят гривень 91 коп.), у тому числі ПДВ – 5 025,15 грн (п’ять тисяч двадцять 
п’ять гривень 15 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації державної власності 

Окреме майно – нежитлова будівля літ. «А» з вхідним майданчиком літ. «а» 

загальною площею 78,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Немирівський 
цукровий завод», за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н (колишній 

Немирівський р-н), с. Ковалівка, вул. Заводська, 14г. Приватизовано шляхом продажу 
на аукціоні з умовами фізичною особою – Романовою Іриною Миколаївною, РНОКПП 

3119507881. Ціна продажу – 240001,20 грн (двісті сорок тисяч одна грн 20 коп.), 
у тому числі ПДВ – 40000,20 грн (сорок тисяч грн 20 коп.). 

 

ДОНЕЦЬКА ТА ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гаражі за адресою: Донецька область, 

м. Слов’янськ, вул. Батюка, 25, що обліковується на балансі Управління Державної 
казначейської служби України у м. Слов’янську Донецької області, приватизовано 

шляхом продажу на аукціоні без умов покупцем – фізичною особою – 
підприємцем Третьяковим Миколою Миколайовичем за 660 000,00 грн (шістсот 

шістдесят тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 110 000,00 грн (сто десять 
тисяч гривень 00 копійок). 

 

 

 

 



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

ТА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Радченком Дмитром 

Петровичем договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

гаражів загальною площею 61,4 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., 

Петропавлівський р-н, смт Петропавлівка, вул. Миру, 68. Ціна продажу об’єкта – 
205,27 грн, у тому числі ПДВ – 34,21 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні 
Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «АВТОТЕХ – 

УНІВЕРСАЛ» (код за ЄДРПОУ 38676889) договір купівлі-продажу об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – водно-спортивної бази 

«Локомотив», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-К. 
Ціна продажу об’єкта – 13 207 200,00 грн, у тому числі ПДВ – 2 201 200,00 грн. 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
ТА ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво 12-квартирного житлового 
будинку, розташований за адресою: Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, 

вул. Залінійна, 15б, приватизовано шляхом продажу на аукціоні ТОВ «ОБЛМЕД». 
Ціна продажу об’єкта становить 50780,40 грн, у т. ч. ПДВ – 8463,40 грн. 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво цегельного заводу, 
розташований за адресою: Чернігівська область, смт Варва, вул. Зарічна, 80б, 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні ТОВ «ОБЛМЕД». Ціна продажу об’єкта 
становить 282 286,75 грн, у т. ч. ПДВ – 47 047,79 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно Тхорівського місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: 

(460039) нежитлова будівля літ. «З» (бардонасосна станція) (загал. пл. 40,8 м2); 

(460045) нежитлова будівля літ. «Ц» (головний корпус) (загал. пл. 2684,2 м2.); 

(460046) нежитлова будівля літ. «И» (дизельне відділення) (загал пл. 125,1 м2); 

(460047) нежитлова будівля літ. «Т» (контора клуб (контора); (460049) нежитлова 

будівля літ. «Т» (контора – клуб (клуб); (загал. пл. 542,9 м2); (460048) нежитлова 

будівля літ. «І» (трансформаторна підстанція) (загал. пл. 136,3 м2); (460050) 

нежитлова будівля літ. «П» (спиртосховище) (загал. пл. 554,8 м2); (460051) 

нежитлова будівля літ. «М» (склад №2) (загал. пл. 481,3 м2); (460052) нежитлова 

будівля літ. «Н» (склад №1) (загал. пл. 249,0 м2); (460053) нежитлова будівля літ. « 

Й» (склад) (загал. пл. 244,5 м2); (460054) нежитлова будівля літ. «К» (конюшня) 



(загал. пл. 48,4 м2); (460055) нежитлова будівля літ. «О» (столова-прохідна (столова); 

(460057) нежитлова будівля літ. «О» (столова-прохідна (прохідна) (загал. пл. 

173,6 м2); (460056) нежитлова будівля літ. «Щ» (насосна) (загал. пл. 29,4 м2); 

(460059) нежитлова будівля літ. «С» (будівля прийому патоки) (загал. пл. 35,7 м2); 
(460060) нежитлова будівля літ. «Ш» (будівля артезіанської свердловини) (загал. пл. 

10 м2); (460062) нежитлова будівля літ. «Л» (механічна майстерня) (загал. пл. 

506,9 м2); (460064) нежитлова будівля літ. «Х» (прим. артезіанської свердловини №1) 

(загал. пл. 8,9 м2); (460065) нежитлова будівля літ. «Ф» (прим. артезіанської 

свердловини №2) (загал. пл. 7,1 м2); (460070) нежитлова будівля літ. «В» 

(мазутосховище) (загал. пл. 17,7 м2); (460071) Вагова, нежитлова будівля літ. «Б» 

(загал. пл. 68,9 м2); (460075) нежитлова будівля літ. «А» (склад) (загал. пл. 1599,5 м2); 

(460069) Огорожа пристанційної бази; (460072) Під’їзні колії пристанційної бази; 
(460073) Прийомний бункер; (500445) Комплексна трансформаторна підстанція  

(прилад обліку ел.енергії) КТП-458; (460037) Приміщення вуличного туалету (біля 
контори); (460038) Замощення (площадка для сушки зерна); (460040) Водопровід; 
(460041) Ворота секційні; (460042) Газопровід; (460043) Димова труба; (460044) 

Колодязь на території заводу; (460058) Огорожа кислотного, дизельного приміщення; 
(460061) Головні ворота №2; (460063) Грати ковані; (460066) Бензоколонка; (460067) 

Залізобетонна огорожа складу ГСМ; (460076) Поля фільтрації; (460001) Датер ОУ-6 
одн.стр. + стр.ізол.; (460002) Автомобілерогрузчик ГУАР; (460006) Конвеєр КПП-

500 №1; (460007) Конвеєр КПП-500 №2; (460014) Котел ДКВР 10/13; (460015) 
Трансформатор (гараж); (460018) УПМ-500 ПО-2; (460019) МПО «Кокон»; (460021) 

Направлююча для плоскої тари; (460022) Направлююча для плоскої тари; (460023) 
Пресформи для виготовлення тари №2; (460024) Пресформи для виготовлення тари 

№1; (460027) Ніж в зборі /новий/; (460029) Датер ОУ-6 одн.стр. + блок магній; 
(460031) Пристрій для термодруку; (460032) МУЛ-320 Натягувач стрічки; (460033) 

Компресор РМ-3130,00/500/1400 №2; (460078) Насос MAGDOS LT-6 PVS №1; 
(460079) Насос MAGDOS LT-6 PVS №2; (460080) РН-метр рН-150 МИ; (460081) 
Мішкові фільтри (6 шт); (460082) Механічні фільтри грубої очистки (4шт); (460083) 

Ємність пластикова 3 шт.; (460084) Фільтр 25 мкм; (460085) Мембрани високого 
тиску (5 шт); (460086) Устаткування по вигот. технічних рідин; (460087) Обладнання 

по виготовленні тех.рідин в потоці; (460088) Насос EBARA ЗМ50-200/1,5 №3; 
(460089) Насос EBARA ЗМ50-200/1,5 062010 №2; (460090) Мірник 250 дал №16; 

(460091) Мірник 250 дал №17; (460092) Мірник 250 дал №18; (460093) Мірник 75 дал 
№19; (460094) Мірник 75 дал №20; (460095) Насос JCR/10Н; (460097) Ваги 

автомобільні грузові ~60т; (460099) Акумуляторна батарея КТ 2*40/350 (Аварійне 
освітлення котла); (460100) Лічильник газовий; (460101) Даераторний пристрій; 

(460102) Нестандартне обладнання; (460105) Вентилятор №1; (460106) Вентилятор 
№2; (460107) Димосос №1; (460108) Димосос №2; (460109) Зварювальний агрегат; 

(460110) Котел Е 10/19 (ДКВР 10/13); (460111) Економайзер; (460114) Фільтр 
натр.катіонітов №1; (460115) Фільтр натр.катіонітов №2; (460116) Насос з реле в 

комплекті EBARA /котельня/; (460117) Обчислювач об’єму газу (коректор); (460118) 
Збірник сольвої ропи (виробнича котельня); (460119) Солерозчинник (виробнича 
котельня); (460120) Механічний фільтр 1 (виробнича котельня); (460123) Механічний 

фільтр 2 (виробнича котельня); (460124) Катіонітовий фільтр 1 (виробнича котельня); 
(460126) Компресор РМ-3141; (460127) Катіонітовий фільтр 2 (виробнича котельня); 

(460128) Економайзер Е-2 (виробнича котельня); (460129) Рекуперативний 
теплообмінник (виробнича котельня); (460130) Резервуар для води 1 (виробнича 

котельня); (460131) Резервуар для води 2 (виробнича котельня); (460132) Щит 
управління насосами (виробнича котельня); (460133) Щит силовий 1 (виробнича 



котельня); (460134) Щит силовий 2 (виробнича котельня); (460135) Ємність для 

коксохіму ~20 м.куб. 1 (виробнича котельня); (460136) Ємність для коксохіму ~20 
м.куб. 2 (виробнича котельня); (460137) Датчик перепаду тиску «Сапфір»; (460141) 

Компресор РМ-3130,00/500/1400 №1; (460142) Форсунка паромех.ПМФ-А + 
компл.ЗИП №1; (460143) Форсунка паромех.ПМФ-А + компл.ЗИП №2; (460144) 

Форсунка паромех.ПМФ-А + компл.ЗИП №3; (460145) Форсунка паромех.ПМФ-А + 
компл.ЗИП №4; (460150) Електронасос LOWARA FHE 50-200/92 №4; (460152) 

Перетворювач частоти; (460153) Приймальний чанок для коксохіму (виробнича 
котельня); (460154) Розхідний чанок коксохіму ~15-17 м.куб. (виробнича котельня); 

(460155) Механічний фільтр для коксохіму 1 (виробнича котельня); (460156) 
Механічний фільтр для коксохіму 2 (виробнича котельня); (460158) Компресор КТ-6-

У (тепловозн); (460163) Електродвигун №1 75кВт; (460164) Електродвигун; (460165) 
Електродвигун №2 90кВт; (460166) Дизель «Шкода»; (460169) Насос LOWARA 

(дизельне відділення); (460170) Насос LOWARA (дизельне відділення); (460171) 
Насос LOWARA (дизельне відділення); (460174) Система водопідготовки; (460176) 
Дизель-генератор; (460177) Бочка для кислоти V=37 куб.м.; (460178) Насоси подачі 

води 50 кВт(3 шт)  + №915,916; (460223) Кулер для води; (460224) Кондиціонер 
SUPRA AS 24HR 35; (460226) Електронагрівач 18 кВт; (460228) Насос П6-ППВ-100 

Білопілля №9; (460229) Насос П6-ППВ-100 Білопілля №10; (460231) Чан квадратний 
1 (прийом та доробка меляси); (460232) Чан квадратний 2 (прийом та доробка 

меляси); (460233) Чан квадратний для живильних солей (прийом та доробка меляси); 
(460234) Чан круглий з насосом Ебара- збірник конденсату (прийом та доробка 

меляси); (460235) Щит управління насосами (прийом та доробка меляси); (460236) 
Щит силовий (прийом та доробка меляси); (460239) Насос П6-ППВ №1; (460240) 

Ваги виробничі; (460241) Резервуар мелясний №1; (460242) Резервуар мелясний №2; 
(460243) Резервуар мелясний №3; (460244) Чан для солодкої меляси; (460245) 

Ємність для антисептування меляси; (460246) Конденсатор для епюраційної колони 1 
(апаратне відділення); (460247) Конденсатор для епюраційної колони 2 (апаратне 
відділення); (460248) Конденсатор для бражної колони 1(апаратне відділення); 

(460249) Конденсатор для бражної колони 2 (апаратне відділення); (460250) 
Піноуловлювач БК (апаратне відділення); (460251) Сепаратор СО2 БК (апаратне 

відділення); (460252) Апарат для сивушних промоїн (апаратне відділення); (460253) 
Гомогенізатор (апаратне відділення); (460254) Кип’ятильник РК (апаратне 

відділення); (460256) Збірник лютерної води для мийки чанів (апаратне відділення); 
(460257) Збірник барди для спірального теплообмінника (апаратне відділення); 

(460258) Щит силовий апаратне відділення (апаратне відділення); (460259) Щит 
управління (апаратне відділення); (460261) Бражна колона; (460262) Контрольний 

снаряд №1; (460263) Контрольний снаряд №2; (460264) Контрольний снаряд №3; 
(460265) Мірник спиртовий №12; (460266) Мірник спиртовий №2; (460267) Мірник 

спиртовий №3; (460268) Мірник спиртовий №4; (460269) Мірник спиртовий №13; 
(460270) Ємкість для спирту (згорток) №1; (460271) Ємкість для спирту (згорток) 

№2; (460272) Електродвигун АЦГ 5,5 кВт; (460275) Насос EBARA (апаратне 
відділення біля збірника лютера); (460276) Насос EBARA (апаратне відділення біля 
спірального теплообмінника); (460277) Мірник спиртовий №5; (460278) Щит 

автоматики; (460279) Мийка високого тиску; (460281) Резервуар для спирту №7; 
(460282) Резервуар для спирту №8; (460283) Резервуар для спирту №9; (460284) 

Ректифікаційна колона; (460285) Теплообмінник спіральний KLSO 6-20-610- 10/10; 
(460287) Мірник 1000 дал №14; (460288) Мірник 1000 дал №15; (460289) Епюраційна 

колона; (460290) Брагопідігрівач; (460291) Дефлегматор; (460292) Насос EBARA 4 
кВт; (460293) Бак для води 1 (апаратне відділення); (460294) Бак для води 2 

(апаратне відділення); (460295) Дифлегматор для ректифікаційної колони 1 (апаратне 



відділення); (460297) Дифлегматор для ректифікаційної колони 2 (апаратне 

відділення); (460298) Дифлегматор для епюраційної колони 1 (апаратне відділення); 
(460299) Дифлегматор для епюраційної колони 2 (апаратне відділення); (460300) 

Конденсатор для ректифікаційної колони 1 (апаратне відділення); (460301) 
Конденсатор для ректифікаційної колони 2 (апаратне відділення); (460303) Ємність 

для води № 1 (бродильне відділення); (460304) Ємність для води № 2 (бродильне 
відділення); (460305) Ємність для води № 3 (бродильне відділення); (460306) Збірник 

меляси № 1 (бродильне відділення); (460307) Збірник меляси № 2 (бродильне 
відділення); (460308) Чан чересний квадратний (бродильне відділення); (460311) Чан 

підготовки води для варки (бродильне відділення); (460312) Передаточний чан №10 
(бродильне відділення); (460313) Бродильний чан №7 (бродильне відділення); 

(460314) Спиртоловушка 1 (бродильне відділення); (460315) Спиртоловушка 2 
(бродильне відділення); (460316) Дріжджанка хлібна №7 (бродильне відділення); 

(460317) Дріжджанка хлібна №8 (бродильне відділення); (460318) Холодильна 
установка на компресор (бродильне відділення); (460319) Збірник артезіанської води 
25 м3 (бродильне відділення); (460320) Ємність для приготування розчину для миття 

чанів 1 (бродильне відділення); (460321) Ємність для приготування розчину для 
миття чанів 2 (бродильне відділення); (460322) Ємність для приготування розчину 

для миття чанів 3 (бродильне відділення); (460323) Ємність для приготування 
розчину для миття чанів 4 (бродильне відділення); (460324) Щитова силова 2 поверх 

(бродильне відділення); (460325) Щитова силова в дріжджовому відділенні 
(бродильне відділення); (460326) Щитова силова 1 поверх (бродильне відділення); 

(460327) Щитова управління насосами 1 поверх (бродильне відділення); (460328) 
Щит управління 1 поверх (бродильне відділення); (460329) Щитова управління 

насосами в дріжджовому відділення (бродильне відділення); (460330) Чан для 
піногасіння 1 поверх (бродильне відділення); (460339) Насос EBARA (бродильне 

відділення); (460343) Насос EBARA ЗМ50-200/1,5 №1; (460345) Дріжджегенератор 
мелясний №1; (460346) Дріжджегенератор мелясний №3; (460347) Дріжджегенератор 
мелясний №4; (460348) Дріжджегенератор мелясний №2; (460349) Дрожжанка хлібна 

№1; (460350) Дрожжанка хлібна №2; (460351) Дрожжанка хлібна №3; (460352) 
Дрожжанка хлібна №4; (460353) Дрожжанка хлібна №5; (460354) Дрожжанка хлібна 

№6; (460355) Електронасос LOWARA FHE 50-200/92 №1; (460356) Електронасос 
LOWARA FHE 50-200/92 №2; (460357) Електронасос LOWARA FHE 50-200/92 №3; 

(460358) Чан бродильний №6 н/ж; (460359) Чан бродильний №9 н/ж; (460360) Чан 
бродильний №1; (460362) Чан бродильний №2; (460363) Чан бродильний №3; 

(460364) Чан бродильний №4; (460365) Чан бродильний №8; (460366) Чан 
бродильний №5; (460367) Система трубопроводів; (460368) Електродвигун 7,5 кВт; 

(460369) Щитова управління дробаркою (варочне відділення); (460370) Система 
вентиляції з мотором (варочне відділення); (460371) Гідроферментатор 1 (варочне 

відділення); (460372) Трясучка механічна (варочне відділення); (460373) Датчик 
зерна (варочне відділення); (460374) Норії НШ-50/20 2шт  + №227/1; (460376) Щит 

управління насосами варки (варочне відділення); (460377) Щит управління варкою 
(варочне відділення); (460378) Щит силовий (біля Норії) 1 (варочне відділення); 
(460379) Щит силовий (біля Норії) 2 (варочне відділення); (460380) Випарювач (бак 

для гарячої води); (460381) Чан для зерна після трясучки (варочне відділення); 
(460382) Чан добового запасу зерна (варочне відділення); (460383) Оцукрювач 

(варочне відділення); (460384) Дробілка ДМ №1; (460385) Дробілка ДМ №2; (460386) 
Норії НЦГ-20; (460387) Трансформатор ТДМ-401 (біля варки); (460388) 

Електродвигун б/в; (460389) Гідроферментатор 2 (варочне відділення); (460390) 
Електродвигун 4АМ250 S475||1500 №2; (460391) Електродвигун 4АМ250 S475||1500 

№1; (460392) Дробарка А 1-ДМ2Р-110 1200/1050/90 квт; (460393) Миюча головка; 



(460394) Насос-дозатор ферментів 2шт  + №906/1; (460395) Дробарка; (460396) 

Розхідник зерна (ваги); (460397) Механічна ловушка 2шт  + №909/1; (460398) Чанок 
замісу; (460399) Редукторна вертикальна мішалка 5,5 кВт 4 шт +  №911/1,911/2,911/3; 

(460400) Насос замісу 2 шт  + №917/1; (460401) Насос сусла 2шт + №918/1; (460402) 
Насос оцукреної маси 2шт + №919/1; (460403) Теплообмінник спіральний 3 шт + 

№920/1,920/2; (460404) Пароінжекторний кавітатор; (460405) Дизмембратор 2 шт; 
(460468) Електронагрівач ЄК-1; (460500) Котел газовий (адмін); (460501) Регулятор 

тиску газу; (460510) Станок заточний; (460511) Станок ЗК -643; (460512) Станок 
токарний по обробітку дерева; (460513) Станок круг.фугувальний; (460516) Агрегат 

АДД-305 САК; (460517) Станок свердлильний; (460518) Станок деревообробний; 
(460519) Станок токарний №1; (460520) Станок токарний №2; (460521) Станок ЗСК-

634; (460522) Резервуар для ефіро-альдегідної фракції (ЕАФ) та сивушних масел ~ 
4,4 тис.дал (спиртосховище); (460523) Мірник спиртовий №10; (460524) Мірник 

спиртовий №9; (460525) Мірник спиртовий №8; (460526) Мірник спиртовий №7; 
(460529) Мірник спиртовий №6; (460530) Мірник спиртовий №11; (460531) 
Резервуар для спирту №1; (460532) Резервуар для спирту №2; (460533) Резервуар для 

спирту №3; (460534) Резервуар для спирту №4; (460535) Резервуар для спирту №5; 
(460536) Резервуар для спирту №6; (460537) Резервуар для ЕАФ №8; (460540) Насос 

4SR 8/17; (460541) Мотопомпа багатоцільова; (460542) Прес шнековий маслобійний 
№1; (460543) Прес шнековий маслобійний №2; (460544) Солодоворошитель №1; 

(460545) Солодоворошитель №2; (460548) Копмресор Ку-3; (460553) Мийка НД-525 
Керхер; (460561) Лічильник води; (460562) Ручний підйомний механізм – лебідка; 

(460575) Щит силовий в бардяній; (460577) Щит управління компресорне відділення; 
(460578) Резервуар для ПММ ~40т (ПММ); (460617) Екскаватор; (460618) ЮМЗ-

6КЛ; (460619) ЮМЗ-6Л 490; (460620) Прилад обліку (електролічильник з модемами) 
АСЕ-6000 10А; (500426) Системний блок IT-Block G5400Work; (500431) Монітор 

23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1 P31020000000010; (500432) Системний блок IT-
Block G5400Work; (500466) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1; (460606) ГАЗ 
5312 №1; (460607) ГАЗ САЗ; (460608) ГАЗ 53; (460609) КАВЗ 3270; (460610) КАМАЗ 

5410; (460611) ГАЗ САЗ-53; (460612) ЗИЛ 130 ВІ; (460614) АРУП 8; (460615) ИЖ 412 
ИЕ; (460616) ОДАЗ 9370; (460098) Пожежна помпа; (460179) Рефрактометр; (460180) 

Поляриметр 1; (460181) Поляриметр 2; (460182) Мікроскоп; (460183) ПН-метр; 
(460184) Сушильна шафа СЕШ-3; (460185) Фотометр фотоелектричний КФК-3; 

(460186) Фотокалориметр; (460187) Ваги АД-3000; (460188) Ваги аналітичні; 
(460189) Топочне гніздо; (460190) Холодильник «Атлант» /лабораторія/; (460191) 

Стіл робочий для 2-х чоловік /лабор/; (460192) Стіл робочий для 2-х чоловік /лабор/; 
(460193) Шафа комбінована 1; (460194) Шафа комбінована 2; (460195) Тумба 

приставна 1; (460196) Тумба приставна 2; (460197) Тумба приставна 3; (460198) 
Шафа для одягу; (460199) Шафа лабораторна 1; (460200) Шафа лабораторна 2; 

(460201) Тумба лабораторна 1; (460202) Тумба лабораторна 2; (460203) Тумба 
лабораторна 3; (460204) Тумба лабораторна 4; (460205) Тумба лабораторна 5; 

(460206) Тумба лабораторна 6; (460207) Надставка для столів 1; (460208) Надставка 
для столів 2; (460209) Надставка для столів 3; (460210) Надставка для столів 4; 
(460211) Шафа лабораторна комбінована (витяжна шафа); (460212) Тумба для мийки; 

(460213) Мийка зі змішувачем; (460214) Шафа лабораторна 3; (460215) Тумба 
приставна 4; (460216) Шафа; (460217) Щиток для зразків 1; (460218) Щиток для 

зразків 2; (460221) Водонагрівач; (460222) Дистилятор; (460225) Дистилятор водний 
ДЄ-4; (460227) pH-метр pH-150 МИ /Росія/ лабор.; (460406) Бойлер саморобний для 

підігріву води для миття посуду (кімната 2); (460407) Жарочна шафа (кімната 1); 
(460408) Кожух-зонт для витяжки 2х1м (кухня); (460409) Кондиціонер DEKKER 1 

(обідній зал); (460410) Кондиціонер DEKKER 2 (обідній зал); (460411) Мийка з 



нержав.сталі семисекційна (кімната 2); (460412) Морозильна камера горизонтальна 

UGUR (коридор); (460413) Плита для каструль (кухня); (460415) Системний телефон 
Panasonik KX-TS 2350 (кухня); (460416) Стіл для готової продукції 1 (кухня); 

(460417) Стіл для готової продукції 2 (кухня); (460418) Стіл для готової продукції 3 
(кухня); (460419) Стіл для готової продукції 4 (кухня); (460420) Стіл малий для 

посуду (кімната 2); (460421) Стіл обідній 1 (обідній зал); (460422) Стіл обідній 2 
(обідній зал); (460423) Стіл обідній 3 (обідній зал); (460424) Стіл обідній 4 (обідній 

зал); (460425) Стіл обідній 5 (обідній зал); (460426) Стіл обідній 6 (обідній зал); 
(460427) Стіл обідній 7 (обідній зал); (460428) Стіл обідній 8 (обідній зал); (460429) 

Стіл роздаточний малий (кухня); (460430) Стіл розділочний (кімната 1); (460431) 
Стіл розділочний малий (кімната 1); (460432) Стілець 1 (обідній зал); (460433) 

Стілець 2 (обідній зал); (460434) Стілець 3 (обідній зал); (460435) Стілець 4 (обідній 
зал); (460436) Стілець 5 (обідній зал); (460437) Стілець 6 (обідній зал); (460438) 

Стілець 7 (обідній зал); (460439) Стілець 8 (обідній зал); (460440) Стілець 9 (обідній 
зал); (460441) Стілець 10 (обідній зал); (460442) Стілець 11 (обідній зал); (460443) 
Стілець 12 (обідній зал); (460444) Стілець 13 (обідній зал); (460445) Стілець 14 

(обідній зал); (460446) Тістомісильна машина (кімната 1); (460447) Умивальник 
(обідній зал); (460448) Холодильник Samsung RL 23DATW (обідній зал); (460449) 

Холодильник /некомплект/ (обідній зал); (460450) Шафа двохстулкова 1 (кімната 1); 
(460451) Шафа двохстулкова 2 (кімната 1); (460452) Шафа для посуду 1 (кімната 2); 

(460453) Шафа для посуду 2 (кімната 2); (460454) Шафа для посуду 3 (кімната 2); 
(460455) Стіл комп’ютерний 1 /бухгалтерія/; (460456) Стіл комп’ютерний 2 

/бухгалтерія/; (460457) Стіл комп’ютерний 3 /бухгалтерія/; (460458) Стіл 
комп’ютерний 4 /бухгалтерія/; (460459) Приставний стіл 1 /бухгалтерія/; (460460) 

Приставний стіл 2 /бухгалтерія/; (460461) Шафа для одягу /бухгалтерія/; (460462) 
Шафа для документів 2 /бухгалтерія/; (460463) Тумба приставна до комп’ютерного 

столу 1 /бухгалтерія/; (460464) Тумба приставна до комп’ютерного столу 2 
/бухгалтерія/; (460465) Тумба приставна до комп’ютерного столу 3 /бухгалтерія/; 
(460466) Тумба приставна до комп’ютерного столу 4 /бухгалтерія/; (460467) Тумба 1 

/бухгалттерія/; (460469) Тумба 2 /бухгалттерія/; (460470) Шафа для документів 1 
/бухгалтерія/; (460471) Ксерокс МФУ HP Laser M-1005 MFP /бухгалтерія/; (460472) 

Кондиціонер YAMAHA-1 /бухгалтерія/; (460473) Стіл комп’ютерний /кабінет 
ст.бухгалтера/; (460474) Стіл /кабінет ст.бухгалтера/; (460475) Тумба приставна до 

комп’ютерного столу /кабінет ст.бухгалтера/; (460476) Тумба /кабінет ст.бухгалтера/; 
(460477) Шафа для одягу /кабінет ст.бухгалтера/; (460478) Шафа для документів 

/кабінет ст.бухгалтера/; (460479) Сейф металевий /кабінет ст.бухгалтера/; (460480) 
Ксерокс /кабінет ст.бухгалтера/; (460481) Стіл комп’ютерний /відділ кадрів/; (460482) 

Тумба приставна до комп’ютерного столу /відділ кадрів/; (460483) Тумба /відділ 
кадрів/; (460484) Котел твердопаливний POZOR; (460485) Шафа для документів 

/відділ кадрів/; (460486) Шафа для одягу /відділ кадрів/; (460487) Сейф металевий 
/відділ кадрів/; (460488) Стіл комп’ютерний /приймальня/; (460489) Тумба 

/приймальня/; (460490) Шафа для документів /приймальня/; (460491) Шафа для одягу 
/приймальня/; (460492) М’який куточок /кабінет директора/; (460493) Стіл /кабінет 
директора/; (460494) Стіл робочий /кабінет директора/; (460495) Шафа /кабінет 

директора/; (460496) Телевізор /кабінет директора/; (460497) Кондиціонер /кабінет 
директора/; (460498) Кулер /кабінет директора/; (460499) Кресло офісне /кабінет 

директора/; (460503) Стіл /кімната для нарад/; (460504) Шафа металева для 
зберігання документів по зарплаті /архів/; (460563) Ємність пластикова ~1м.куб. 1; 

(460564) Ємність пластикова ~1м.куб. 2; (460565) Ємність пластикова ~1м.куб. 3; 
(460566) Ємність пластикова ~1м.куб. 4; (460567) Ємність пластикова ~1м.куб. 5; 

(460568) Ємність пластикова ~1м.куб. 6; (460569) Ємність пластикова ~1м.куб. 7; 



(460570) Ємність пластикова ~1м.куб. 8; (460571) Ємність пластикова ~1м.куб. 9; 

(460572) Ємність пластикова ~1м.куб. 10; (460573) Ємність пластикова ~1м.куб. 11; 
(460574) Ємність пластикова ~1м.куб. 12; (460576) Ємність кислотна клепана ~60т; 

(500444) Комплексна трансформаторна підстанція (прилад обліку ел.енергії) КТП-
343; (460034) Бензотример (бензопила) Foresta 2 кВт; (460035) Зварочний інвертор 

ММА-200 PRO. 4кВт, 10- 200 А; (460621) Трансформатор Т-0,66-1 1000/5кл.т. 0,5S 
№1 (завод); (460622) Трансформатор Т-0,66-1 1000/5кл.т. 0,5S №2 (завод); (460623) 

Трансформатор Т-0,66-1 1000/5кл.т. 0,5S №3 (завод); (501332) Форсунка 
паромеханічна ФМП-ГМГ-2 (L- 1200мм); (501333) Форсунка паромеханічна ФМП-

ГМГ-2 (L- 1200мм); (501334) Горизонтальний відцентрований насос МВ 100 РР; 
(501337) Компресорна установка ВКП R 1500-10-500; (501338) Насос П6ППВ-100; 

(501339) Частотний перетворювач; (460077) Станція підкачки води; (460096) Насоси 
подачі води (2 шт)  + №913; (460104) Насос паровий; (460157) Насоси подачі води (2 

шт); (460230) Приймальний жолоб (прийом та доробка меляси); (460237) Насос 
вакуумний №1; (460238) Насос вакуумний №2; (460309) Розсиропник 1 (бродильне 
відділення); (460310) Розсиропник 2 (бродильне відділення); (460331) Зварювальний 

апарат МСТ; (460333) Насос Х-80-65-160 №1; (460334) Насос Х-80-65-160 №2; 
(460335) Насос Х-30-32-125 №2; (460336) Газодувка; (460337) Насос вакуумний 

ВВН-1,6 №1; (460338) Насос Х-30-50-200; (460361) Насос вакуумний ВВН-1-6 без 
ел.двигуна №1; (460515) Насос ЕВЦ-6-65 -120 (погружний); (460527) Насос для 

спирту СВН-80 (спиртосховище); (460528) Насос для спирту СЦЛ 20-24 
(спиртосховище); (460538) Насос Х 4032х125 (спиртосховище), яке знаходиться за 

адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Сквирська, 42; 

(460068) нежитлова будівля літ. «Р» (вагова) (загал пл. 11,1 м2); (500441) нежитлова 

будівля літ. «Ж» (кислотна) (загал. пл. 8,6 м2); (500442) нежитлова будівля літ. «Е» 

(колекторна) (загал. пл. 8,4 м2); (500443) нежитлова будівля літ. «Я» (колекторна) 

загал. пл. 6,4 м2), яке знаходиться за адресою: Київська область, Сквирський район, 
м. Сквира, вул. Залізнична, 57 та перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (код за 
ЄДРПОУ 37199618), орган управління – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, приватизовано шляхом продажу на аукціоні з 
умовами Товариством з обмеженою відповідальністю «СКН «СУЧАСНА 

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ» (код ЄДРПОУ 43493745). 

ЦІНА ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА СТАНОВИТЬ 90 000 001,20 грн, у тому числі ПДВ – 
15 000 000,20 грн. 

 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА ТА ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: будівля загальною площею 

53,9 м2; гараж загальною площею 33,4 м2 за адресою: Волинська обл., м. Володимир-
Волинський, вул. Старицького (вул. Маяковського), 35 приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні без умов Кігічак Оксаною Михайлівною. Ціна продажу об’єкта – 
333 000,00 грн (триста тридцять три тисячі гривень 00 копійок), крім того ПДВ 

становить 66 600,00 грн (шістдесят шість тисяч шістсот гривень 00 копійок). 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – будинок інспекції загальною площею 73,7 м2 за адресою: Волинська 

обл., Іваничівський р-н, смт Іваничі, вул. 8 Березня, 1 приватизовано шляхом продажу 
на аукціоні без умов Гридіним Сергієм Володимировичем. Ціна продажу об’єкта – 282 
299,00 грн (двісті вісімдесят дві тисячі двісті дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок), 

крім того ПДВ становить 56 459,80 грн (п’ятдесят шість тисяч чотириста п’ятдесят 
дев’ять гривень 80 копійок). 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – нежитлова будівля (літ. Я-1) площею 290,7 м2 за адресою: Львівська 
обл., м. Львів, вул. Рудненська, 8. Приватизовано шляхом викупу Приватним 
акціонерним товариством «Львівський міський молочний завод» (код за ЄДРПОУ 

00446368). Ціна продажу – 1 687 063,20 грн, у тому числі ПДВ – 281 177,20 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок, А, хлів, Б, 

вбиральня В, загальною площею 217,9 м2 за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-
н, смт Дубове, вул. Фізкультурна, 18, що перебуває на балансі Тячівської районної 

державної лікарні ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00698839), приватизовано 
шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – Бережник Любов’ю 

Іванівною. Ціна продажу об’єкта становить 206 520,00 грн (двісті шість тисяч п’ятсот 
двадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 34 420,00 грн (тридцять чотири тисячі 

чотириста двадцять гривень 00 коп.). 

 

 

ОДЕСЬКА ТА МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях  
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – Єдиний майновий комплекс Державного підприємства 
«Український метрологічний науково-впроваджувальний центр «Зерноприлад» 

(м. Одеса, вул. Жуковського, 15) приватизовано шляхом продажу на електронному 
аукціоні фізичною особою – Бузаджи Інною Володимирівною. Ціна продажу об’єкта 
без урахування ПДВ становить 256 000,00 грн (двісті п’ятдесят шість тисяч гривень 00 

копійок), ПДВ – 51 200,00 грн (п’ятдесят одна тисяча двісті гривень 00 копійок), з 
урахуванням ПДВ – 307 200,00 грн (триста сім тисяч двісті гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – нежитлові приміщення та споруди, що розташовані за адресою: 
Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с-ще Весняне, вул. Очаківська, 1а, 

приватизовано шляхом викупу безпосередньо єдиним покупцем – ТОВ 
«ІНТЕРНЕШНЛ ВЕЛД КОМПАНІ» за 531156,00 грн (п’ятсот тридцять одна тисяча 
сто п’ятдесят шість гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 88526,00 грн (вісімдесят 

вісім тисяч п’ятсот двадцять шість гривень 00 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 торговій системі об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – 

нежитлову будівлю загальною площею 185 м2 за адресою: Полтавська обл., 
Чутівський р-н, с. Лозуватка, вул. Садова, 2. Приватизовано фізичною особою – 
Пономаренком Олександром Олександровичем. Ціна продажу об’єкта: без урахування 

ПДВ – 19 167,30 грн, ПДВ – 3 833,46 грн, з урахуванням ПДВ – 23 000,76 грн. 

 


