
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 36 від 21.07.2021 
 

 

ВІННИЦЬКА ТА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва «Солодове 
відділення (літ. Г)», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-

Подільський р-н, с. Довжок, вул. Унявко, 1 та обліковується на балансі Державного 
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ», код за 

ЄДРПОУ 37199618, приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю 
«УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ» (код за ЄДРПОУ 36203764), яке стало переможцем 
електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій  
№ UA-PS-2021-04-07-000076-2. 

Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 440 924,40 грн (чотириста сорок тисяч 
дев’ятсот двадцять чотири гривні 40 коп.), у тому числі ПДВ – 73 487,40 грн (сімдесят 

три тисячі чотириста вісімдесят сім гривень 40 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00952485, що знаходиться 

за адресою: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1, 
приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕПІЦЕНТР К» (код за 

ЄДРПОУ 32490244), яке єдине подало заяву на участь в електронному аукціоні з 
умовами. 

Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 272 508 000,00 грн (двісті сімдесят два 
мільйони п’ятсот вісім тисяч гривен 00 коп.), у тому числі ПДВ – 45 418 000,00 грн 

(сорок п’ять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч гривень 00 коп.). 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

ТА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 

Наказом Регіонального відділення від 05.07.2021 № 12/01-12-ЗВП затверджено 

результати продажу об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу 
державного підприємства «Міжрегіональний 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, 1-А. 

Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами юридичною особою – 
ТОВ «Фірма «А-Фактор Плюс» (код за ЄДРПОУ 41594288). Ціна продажу об’єкта – 

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

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 12.07.2021 № 12/01-
13-ЗВП затверджено результати 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. Об’єкт приватизовано 
шляхом викупу фізичною особою – Радченком Дмитром Петровичем, який єдиний 

подав заяву на участь в аукціоні з продажу вказаного об’єкта. Ціна продажу – 205,27 
грн (двісті п’ять гривень 27 коп.), у тому числі ПДВ – 34,21 грн (тридцять чотири 

гривні 21 коп.). 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  ТА ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу 
Об’єкт малої приватизації – приміщення закритої автостоянки на три автомобілі літ. 

Б (4)-1, загальною площею 57,3 м2, розташоване за адресою: м.Чернігів, вул. Г. Бєлова, 
9, приватизовано шляхом продажу на аукціоні ТОВ «ЧЕРНІГІВТОРГ». Ціна продажу 
об’єкта становить 428400,00 грн, у т. ч. ПДВ – 71400,00 грн. 

 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА ТА ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації державної власності 

1. Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок, Б, площею 

641,5 м2; хата-читальня, В, площею 117,0 м2; прохідна, Г, площею 8,0 м2; 

адмінбудинок № 2, Д, площею 227,0 м2; центральний склад, Е, площею 247,0 м2; 

перфораційна лабораторія, столярний цех, Ж, площею 336,6 м2; приміщення 

намагнічення кабелів, П, площею 41,1 м2; ремонтні цехи, С, площею 740,9 м2; 

лабораторія, Т, площею 118,3 м2; камера високого тиску, Ф, площею 62,4 м2; цех для 

випробування пластів на трубах, Є, площею 93,0 м2; котельня, Х, площею 70,4 м2; 

кладови-склади, У, площею 108,3 м2; контрольно-технічний пункт, Щ, площею 4,9 м2; 

вбиральня, Ш; автозаправка, Ю, площею 3,8 м2; склад масел, Я, площею 39,0 м2 за 
адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Лесіва Я., 10. Приватизовано шляхом продажу 
на аукціоні з умовами. Покупець – Приватне підприємство «ФІРМА «СТИЛЬ-Л» 

(ЄДРПОУ 20804539). Ціна продажу –14 040 001,20 грн, у тому числі ПДВ – 2 340 
000,20 грн. 

2. Окреме майно Державної установи «Львівська виправна колонія (№ 48)» у складі: 

(10310085) Пресовий цех, літера «Ф-1» (заг. пл. 1535,2 м2), (10310086) Кузня, літера 

«З’-1» (заг. пл. 94 м2), (10310087) Столярна дільниця, літера «С’-2» (заг. пл. 542,6 м2), 

(10310088) Складальний цех № 3, літера «Н-1» (заг. пл. 1734,4 м2), (10310001) Будівля 

механічної дільниці, літера «М-1» (заг. пл. 2787,5 м2), (10310002) Цех шлангів, літера 

«О-1» (заг. пл. 891,1 м2), (10310003) Технічне училище, літера «У-3» (заг. пл. 727,9 м2), 

(10310005) Перший складальний цех, літера «С’-1» (заг. пл. 4549,0 м2), (10310007) 



Центральна лабораторія, літера «Ц-2» (заг. пл. 144,9 м2), (10310009) Виробничий 

корпус, літера «Х-1» (заг. пл. 5274,0 м2), (10310012) Цех металоконструкцій, літера 

«Ц-1» (заг. пл. 1050,0 м2), (10310017) Дільниця товарів широко вжитку, літера «Т-3» 

(заг. пл. 283,5 м2), (10310018) Склад штампів, літера «Ш-1» (заг. пл. 321,2 м2), 

(10310020) Виробнича дільниця, літера «П-1» (заг. пл. 525,4 м2), (10310022) 

Компресор та трансформаторна підстанція, літера «К’-1» (заг. пл. 461,0 м2), (10310025) 

Металоконструкції 3-го складального цеху, літера «Н’-1» (заг. пл. 398,8 м2), 

(10310033) Виробничий корпус № 4, літера «Х-2» (заг. пл.288 м2), (10310040) 

Інструментальний цех, літера «П-2» (заг. пл. 1300,4 м2), (10310043) Адміністративно-

побутовий корпус, літера «А-2» (заг. пл.822,6 м2), (10310045) Гаражні бокси, літера 

«Р-1» (заг. пл. 361,3 м2), (10310059) Заправка, літера «Т’-1» (заг. пл.8,8 м2), (10310060) 

Склад заправки (ПММ), літера «У’-1» (заг. пл. 23,8 м2), (10310061) Склад металу, 

літера «Л-1» (заг. пл. 764,4 м2), (10310090) Нижній гараж, літера «Г’-1» (заг. пл. 

373 м2), (10320001) Гуртожиток № 1/Будівля 3-поверх. гуртожитку (зона), літера «А3-

3» (заг. пл. 1988,9 м2), (10320002) Гуртожиток № 2/ Будівля 3-поверх. гуртожитку 

(зона), літера «А4-3» (заг. пл. 1929,1 м2), (10310001) Будівля школи для С/К (зона), 

літера «А5-3» (заг. пл. 1897,8 м2), (10310002) Будівля Адміністрації/ Будівля адм.-штаб 

2-поверхов., літера «А-1» (заг. пл. 447,2 м2), (10310003) Будівля Адміністративного 

Штабу /Будівля 3-поверхов. адміністрат,, літера «А2-3» (заг. пл. 895,1 м2), (10310014) 

Будівля складу/ Прибудова до складу 1, літера «В-1» (заг. пл. 565,8 м2), (10310004) 
Будівля їдальні на 200 місць, літера «Ж-1», в тому числі навіс їдальні, (10330020) 

літера «Ж’-1» (заг. пл. 438,5 м2), (10310005) Будівля на 10 службових собак, літера «К-

1» (заг. пл. 192,0 м2), (10310006) Будівля – Шлюз КПП/ Будівля КПП, літера «Д-1» 

(заг. пл. 121,7 м2), (10310007) Будівля КПП/Будівля 1-поверх. Прохідна, літера «Г-1» 

(заг. пл. 29,4 м2), (10310008) Будівля речового-продуктового складу літера «Б-2» (заг. 

пл. 1050,0 м2), (10310009) Будівля ПКТС-ШІЗО, літера «З-1» (заг. пл. 774,9 м2), 

(10310010) Прибудова караульного приміщення, літера «Д-1» (заг. пл. 78,4 м2), 

(10310011) Будівля 2-шлюз. КПП в вироб. зоні, літера «П’’-2» (заг. пл. 56,1 м2), 

(10310012) Будівля теплиці 6/12 літера «Е-1» (заг. пл. 80,7 м2), (10310013) Будівля 

трансп. 2-шлюз. КПП літера «Т’’-1» (заг. пл. 4,3 м2), (10310016) Будівля 1-
поверх.гуртож.охорони, дільниця соціальної реабілітації, літера «Ц-1» (заг. пл. 

797,7 м2), (10310015) Теплиця 12/24 літера «Є-1» (заг. пл. 283,6 м2), (10330001) 
Огорожа цегляна, (10330002) Огорожа цегляна (548 пог. м), (10330003) Огорожа 

«Шиповник», (10310017) Свинарник; Допоміжна будівля свинарника, літери «Ю-1, 
ЮГ-1» (заг. пл. 220,1м2), ( 10330023) Огорожа, (10330008) Нежитлові приміщення 

ЦО/ Спец.споруда ЦО, літера «Х’-1» (заг. пл. 797,8 м2), (10330025) Вежа спостережна, 
(10330024) Вежа спостереження, (10330027) Вежа спостереження № 5, (10330028) 
Вежа спостереження № 6, (10330029) Вежа спостереження № 7, (10330030) Вежа 

спостереження № 10, (10330026) Металева конструкція для інвентарю, (10330006) 
Ємність для води, (10330007) Ємність для води, (10330018) Металоконструкція, 

(10330022) 6 дільниця основн. огорожі, (10330019) ЛЕП, (10330021) Каркасно-сіткова 

огорожа, (10310062) Магазин, літера «Б-1» (заг. пл. 89,8 м2), (10310083) Нежитлове 

приміщення СТО літера «Б-1» (заг. пл. 79,2 м2), (10310085) Гаражі, літера «Б’-1» (заг. 

пл. 788,8 м2), (10310021) Трансформаторна підстанція № 3, (10310026) Мережа 

газопостачання, (10310028) Зовнішня мережа водопроводу, (10310031) Внутр. мережа 
ел. постач., (10310034) Центральний водопров., (10310035) Лінія електропередачі, 

(10310036) Внутр. зливна каналізація, (10310039) Фекальна каналізація, (10310047) 



Ворота гаражні, (10310025) Ворота зі стійкою, (10310064) Ворота, (10310067) АТС, 

(10310068) Огорожа з/б, (10310045) Цементно-бетонне покриття тер. (797,8 м2), 
(10310070) Огорожа території, (10490023) Ворота металеві, (10490043) Ворота 

металеві, (10410410) Конденсаторна установка, (10411881) Конденсаторна установка, 
(10411398) Коморка, (10411399) Коморка, (10411871-74) К-кт розпод. Пристрій, 
(10411845) Трансформатор силовий, (10410983) Трансформатор силовий, (10410022) 

Трансформатор, (101330031) Трансформаторна підстанція, літера «Я-1» (заг. пл. 

97,0 м2) за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 2. Приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні без умов. 
Покупець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Інжиніринг 

Сервіс» (ЄДРПОУ 39950055). 

Ціна продажу – 453 000 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 75 500 000,00 грн. 

 

 

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 без умов об’єкт 
державної власності малої приватизації – окреме майно – нежитлові будівлі у складі: 

адмінбудівля – А-1, загальною площею 223,4 м2; підвал – А1-1; гараж – Б-1, загальною 

площею 24,7 м2; оглядова яма – б; вбиральня – В, загальною площею 1,1 м2; огорожа 
№ 1, 2 за адресою: Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72. 

Приватизовано фізичною особою – Мицик Наталія Григорівна. 

Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 221000,00 грн, ПДВ – 44200,00 грн, з 
урахуванням ПДВ – 265200,00 грн. 

 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК ТА М. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності – 

окремого майна 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – лабораторія з тамбурами (літ. З, з, з1, з2) 

загальною площею 216,2 м2, який розташований за адресою: Херсонська область, 
Іванівський район, смт Іванівка, вул. Пушкіна, 17, приватизовано юридичною 
особою – приватним підприємством «Українська економіко-правова група» 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 21579949), який став переможцем 
електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій. 
Ціна продажу об’єкта приватизації: 26 499,12 грн (двадцять шість тисяч чотириста 

дев’яносто дев’ять гривень 12 копійок), у тому числі ПДВ — 4 416,52 грн (чотири 

тисячі чотириста шістнадцять гривень 52 копійки). 

 


