
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 44 від 22.09.2020 
 

 

ВІННИЦЬКА ТА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

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

пункту сигналізаційних прогнозів загальною площею 86,9 м2, що знаходиться за 

адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Кременчуки, вул. Центральна, 46 
«б» та обліковується на балансі Державної установи «Хмельницька обласна 
фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 38481895, приватизовано громадянкою 

України – Лаврик Наталією Ігорівною, яка стала переможцем електронного аукціону 
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 48 000,00 грн (сорок вісім 
тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ  –  8 000,00 грн (вісім тисяч гривень 00 коп.).  

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
ТА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт державної власності – нежитлова будівля загальною площею 104,3 м2, що 
розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Героїв Крут (вул. 
Луначарського), 6 та перебуває на балансі Головного управління статистики у 

Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926), приватизовано шляхом продажу на 
електронному аукціоні із зниженням стартової ціни фізичною особою – Гненним 

Євгенієм Ігоровичем. Ціна продажу – 180 000,00 грн (сто вісімдесят тисяч гривень 00 
копійок), у тому числі ПДВ – 30 000,00 грн (тридцять тисяч гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Шевченком Ярославом 

Сергійовичем договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – групи інвентарних 
об’єктів: будинки дерев’яні (мобільні) у кількості двох одиниць, інв. № 60056, 60060; 

столи більярдні в кількості двох одиниць, інв. № 67111, 67067; килими в кількості 
двох одиниць, інв. № 40612, 940610; підсилювач «Трембіта», інв. № 70356; 

кондиціонер побутовий БК-1500 (МСЧ), інв. № 913821; верстак рейсмусовий, інв. 
№ 42501; верстак фуговальний, інв. № 42504; верстак стрічковий, інв. № 42505; 

верстак сверлильно-пазовий, інв. № 42630; верстак фрезерний, інв. № 42636; верстак 
торцовочний, інв. № 42677; кран підвісний, інв. № 45738, що розташований за 

адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115 та перебуває на 
балансі АТ «ІНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод» (код за ЄДРПОУ 

05393139). Ціна продажу об’єкта – 120 000,00 грн (сто двадцять тисяч гривень 00 
коп.), у тому числі ПДВ – 20 000,00 грн (двадцять тисяч гривень 00 коп.). 

 

 

 



 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА ТА ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 
Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: нежитлової будівлі 

водогрязелікування площею 1124,8 м2 за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, 

с. Модричі, вул. Курортна, 1/4; нежитлової будівлі пансіонату площею 3414,6 м2 за 
адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна. 1/5; 

нежитлової будівлі клубу-їдальні площею 1607,0 м2 за адресою: Львівська обл., 

Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна, 1/6; будівлі спального корпусу площею 

3073 м2 за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с.Модричі, вул. Курортна, 1 /3. 
Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами зі зниженням стартової ціни. 

Покупець: юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛ 
ІНВЕСТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 43459484), ціна продажу – 14 400 000,00 грн, у тому 

числі ПДВ – 2 400 000,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу 

Об’єкт малої приватизації – комплекс будівель і споруд бази відпочинку у складі: 

спальний корпус № 1 загальною площею 52,7 м2; спальний корпус № 2 загальною 

площею 50,5 м2; спальний корпус № 3 загальною площею 52,5 м2; спальний корпус 

№ 4 – модуль загальною площею 252,7 м2; адміністративно-побутовий корпус № 5 

загальною площею 294,1 м2; гараж-прохідна загальною площею 104,9 м2; 

господарське приміщення № 6 загальною площею 51,5 м2; артезіанська свердловина з 

насосною станцією № 8 загальною площею 4,8 м2; водонапірна башня № 9 загальною 

площею 1,8 м2; овочесховище № 10 загальною площею 29,9 м2; вбиральня № 11 

загальною площею 7,2 м2 за адресою: Волинська обл., Старовижівський р-н, с. Буцинь, 
Пісочне урочище, 76. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні із зниженням 

стартової ціни покупцем, Мельником Юрієм Володимировичем. Ціна, за якою 
придбано об’єкт малої приватизації: 4 320 000,00 грн (чотири мільйони триста 

двадцять тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 720 000,00 грн (сімсот 
двадцять тисяч гривень 00 коп.). 

 

ПОЛТАВСЬКА ТА СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Окреме майно – адміністративний будинок за адресою: Сумська область, 

м. Білопілля, вул. Соборна, 11, що обліковується на балансі Головного управління  
Держпродспоживслужби в Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714), 

приватизовано Пономаренком Вадимом Васильовичем, як єдиним заявником на 
участь  

в аукціоні, за 119640,00 грн, у тому числі ПДВ – 19940,00 грн. 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА ТА ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – газорозподільний пункт за 

адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Деповська, 127, що перебуває на балансі 
ПрАТ «МОНОКЛЕЯ» (код за ЄДРПОУ 00381976), приватизовано на електронному 

аукціоні без умов учасником, який надав найвищу цінову пропозицію, юридичною 
особою – ТОВ «ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБ», код за ЄДРПОУ 42786748, за договором 

купівлі-продажу від 17.08.2020, за ціною 26539,50 грн (двадцять шість тисяч п’ятсот 
тридцять дев’ять гривень 50 коп.), у тому числі ПДВ – 4423,25 грн (чотири тисячі 

чотириста двадцять три гривні 25 коп.). 

 

М. КИЇВ 

 

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

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 
23 червня 2020 року № 324 затверджено результати продажу об’єкта малої 

приватизації – окремого майна – нежитлового приміщення на цокольному поверсі за 
адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна (колишня – вул. Івана Кудрі), 43. 

Приватизовано шляхом викупу фізичною особою – підприємцем Бабич Батімою 
Нигметівною за ціною 2 139 828,00 грн, у тому числі ПДВ – 356 638,00 грн. 

 

 


