
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 40 від 09.09.2020 
 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

ЄМК ДП «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в 

тваринництві», код за ЄДРПОУ 00692239, Вінницька обл., Тульчинський р-н, 
с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 81 приватизовано шляхом продажу на електронному 

аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій юридичною особою – Фермерським господарством «Нова 

Аграрна», код за ЄДРПОУ 40948898. 
Ціна продажу об’єкта – 2 127 455,51 грн (два мільйони сто двадцять сім тисяч 

чотириста п’ятдесят п’ять грн 51 коп.), у т. ч. числі ПДВ – 354 575,92 грн (триста 
п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот сімдесят п’ять грн 92 коп.). 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж загальною площею 20,3 м2, 
що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, 
смт Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 27 та обліковується на балансі Державної 

установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 
38481895, приватизовано громадянином України – Коваликом Іваном Анатолійовичем 

(РНОКПП 3050306233), який переміг в електронному аукціоні без умов, що відбувся 
19.06.2020. 

Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 20 406,00 грн (двадцять тисяч чотириста шість 
грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 3 401,00 грн (три тисячі чотириста одна грн 00 коп). 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля – кафе на 75 місць 

загальною площею 644,7 м2, розташована за адресою: м. Кропивницький, вул. Нижня 
П’ятихатська, 24а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Східний 

гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787), приватизовано шляхом 
продажу на електронному аукціоні без умов фізичною особою – Штомпелем 

В’ячеславом Миколайовичем. Ціна продажу – 660 001,20 грн (шістсот шістдесят тисяч 
одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 110 000,20 грн (сто десять тисяч грн 20 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт державної власності – підвальне приміщення приймально-здавального 

корпусу загальною площею 187,7 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська 
обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Курчатова, 42а та перебуває на 
балансі СТОВ «Степ-Агро», код за ЄДРПОУ 31411114, (зберігач), приватизовано 



шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами юридичною особою – 

Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «СТЕП-АГРО», 
код за ЄДРПОУ 31411114. 

Ціна продажу – 56 400,00 грн (п’ятдесят шість тисяч чотириста грн 00 коп.), у тому 
числі ПДВ – 9 400,00 грн (дев’ять тисяч чотириста грн 00 коп.). 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення, 

адміністративний будинок загальною площею 136,5 м2 за адресою: Тернопільська 
область, Лановецький район, м. Ланівці, вул. Українська, 50 приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні без умов фізичною особою – Романюком Іваном Івановичем за 
ціною 90 120,00 грн (дев’яносто тисяч сто двадцять грн), у тому числі ПДВ – 15 020,00 

грн (п’ятнадцять тисяч двадцять грн). 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
 про результати продажу 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів: КПП (літер 

А-1) загальною площею 31,0 м2 та споруда (літ. Ж-1) загальною площею 170,4 м2 за 
адресою: Волинська обл., Турійський р-н, с. Городилець, вул. Військова, 7 
приватизовано шляхом викупу орендарем. Покупець об’єкта малої приватизації : 

Громадська організація Молодіжний Фонд «НАШЕ МАЙБУТНЄ». 
Ціна, за якою придбано об’єкт малої приватизації, – 321 061,20 грн (триста двадцять 

одна тисяча шістдесят одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 53 510,20 грн (п’ятдесят 
три тисячі п’ятсот десять грн 20 коп.). 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будинок торгового центру за адресою: 

Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт Нова Борова, вул. Пушкіна, 153, 
що перебуває на балансі ДП «Українська геологічна компанія» (код за ЄДРПОУ 

38078094), приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні без умов 
фізичною особою – Близнюком Богданом Вікторовичем за ціною 840120,00 грн 

(вісімсот сорок тисяч сто двадцять грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ –140020,00 грн (сто сорок 
тисяч двадцять грн 00 коп.). 

 

 

 

 

 



 

 

м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
місту Києву від 31 серпня 2020 року № 590 затверджено результати продажу об’єкта 
малої приватизації державної власності – окремого майна – частини приміщень 

виробничих майстерень корпусу 1-го першого поверху та підвалу загальною площею 

5245,6 м2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8. Приватизовано 

шляхом викупу юридичною особою – товариством з обмеженою відповідальністю 
«ФІН ЕКСПЕРТ ПРОДЖЕКТ» за ціною 172193894,78 грн, у т. ч. ПДВ – 28698982,46 
грн. 

 

 


