
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 37 від 28.07.2021 
 

 
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – комплекс нежитлових будівель та 

споруд загальною площею 714,6 м2, у складі: адміністративно-виробниче приміщення 

літ. А-1 площею 397,5 м2; приміщення віварію літ. Б-1 площею 80,1 м2; підсобне 

приміщення літ. В-1 площею 59,1 м2; сарай-гараж літ. Г-1 площею 159,8 м2; погріб літ. 

Д-1 площею 18,1 м2; піднавіс літ. Е; огорожа – 1-4, що знаходиться за адресою: 
Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, смт Чемерівці, вул. Центральна, 64г та 
обліковується на балансі Чемеровецької районної державної лікарні ветеринарної 

медицини, код за ЄДРПОУ 00712019, приватизовано громадянином України – Ткачем 
Дмитром Петровичем, який став переможцем електронного аукціону без умов № UA-

PS-2021-04-28-000032-2 від 28.05.2021. 
Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 612 000,00 грн (шістсот дванадцять 

тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 102 000,00 грн (сто дві тисячі гривень 00 
коп.). 

 
ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: будинок інспекції загальною 

площею 74 м2; гараж (Б-1) загальною площею 14,9 м2; сарай (літ. В-1) загальною 

площею 21,8 м2 за адресою: Волинська обл., Турійський р-н, смт Турійськ, 
вул. Привокзальна, 16 приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов 

фермерським господарством «Аміла». Ціна продажу об’єкта – 277 777,00 грн (двісті 
сімдесят сім тисяч сімсот сімдесят сім гривень 00 копійок), крім того ПДВ становить 

55 555,40 грн (п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят п’ять гривень 40 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 
Окреме майно Державної установи «Львівська виправна колонія (№ 48)» у складі: 

(10310069) Адміністративна споруда, літера «С-1» (заг. пл. 191,4 м2), (10310066) 

Склад, літера «Н-1» (заг. пл. 366,7 м2), (10310044) Побутові приміщення, літера «С-2» 

(заг. пл. 311,5 м2) за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 4. Приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні без умов. Покупець – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» (ЄДРПОУ 33711331). Ціна 

продажу – 36 000 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 6 000 000,00 грн. 
 

 
 

 
 

 



ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

НФОРМАЦІЯ 

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 – громадський будинок 

загальною площею 911,7 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Незалежності, 

21а. Приватизовано юридичною особою – Фермерським господарством «ФАВОРИТ-
АГРО ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 37137530). 

Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 1 500 570,00 грн, ПДВ – 300 114,00 
грн, з урахуванням ПДВ – 1 800 684,00 грн. 
 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля дільничної лікарні 

ветеринарної медицини загальною площею 119,7 м2 та два сараї за адресою: 
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Таращанка, вул. Волі, 21, що 

перебуває на балансі Новоград-Волинської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини (код ЄДРПОУ 00698650), приватизовано шляхом продажу на електронному 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій юридичною особою – Приватним підприємством «Українська 
економіко-правова група» за ціною 6 696,58 грн (шість тисяч шістсот дев’яносто шість 

гривень 58 копійок), у т. ч. ПДВ – 1 116,10 грн (одна тисяча сто шістнадцять гривень 
10 копійок). 

 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – лазня загальною 

площею 132,3 м2 за адресою: Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Старовірівка, 
вул. 40 років Перемоги, 226А приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами 

покупцем – фізичною особою – підприємцем Чичімовою Юлією Миколаївною за 
14496,00 грн (чотирнадцять тисяч чотириста дев’яносто шість гривень 00 копійок), в 

тому числі ПДВ – 2416,00 грн (дві тисячі чотириста шістнадцять гривень 00 копійок). 
 

м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

місту Києву від 13 липня 2021 року № 1667 затверджено результати продажу об’єкта 
малої приватизації державної власності – окремого майна – майнового комплексу 

(будівлі та споруди), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 150. 
Приватизовано шляхом викупу юридичною особою – товариством з обмеженою 

відповідальністю «БЛЕК РОК 2020» за ціною 48410400,00 грн, у тому числі ПДВ – 
8068400,00 грн. 


