
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 48 від 29.09.2021 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 15.09.2021 № 12/01-15-

ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

адміністративного (нежитлового) приміщення загальною площею 185,4 м2 за адресою: 

Дніпропетровська обл., Криничанський район, смт Кринички, вул. Грушевського 

Михайла, 4а. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов фізичною 

особою – Мариненко Ярославом Андрійовичем (ІНН 3443305393). 

Ціна продажу – 360 001,20 грн (триста шістдесят тисяч одна гривня 20 коп.), у тому 

числі ПДВ – 60 000,20 грн (шістдесят тисяч гривень 20 коп.). 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно Іваньківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП 

«Укрспирт» (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл, Маньківський р-н, с. Іваньки, 

вул. Робоча, 4; Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Іваньки, вул. Робоча, 1-Б; 

Черкаська обл. Маньківський р-н, с. Іваньки, вул. Клопотовського, 18; Черкаська обл., 

Маньківський р-н, с. Поташ, вул. Під’їзні колії, 1а), приватизовано юридичною 

особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «СКН «СУЧАСНА 

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ» (код за ЄДРПОУ 43493745), яке стало переможцем 

електронного аукціону. Ціна продажу становить 108 000 001,20 грн (сто вісім мільйонів 

одна гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ – 18 000 000,20 грн (вісімнадцять мільйонів 

гривень 20 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт соціально-культурного призначення – єдиний 

майновий комплекс державного підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Ходорів» 

(код ЄДРПОУ 02841711) за адресою: Київська область, Миронівський район, 

с. Ходорів, вул. Героїв Дніпра, 61 приватизовано шляхом продажу на аукціоні із 

умовами – РЕЛІГІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА НЕЗАЛЕЖНОЇ 

ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ «МОЛОДІЖНА 

ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА «СКІМЕНС» «МОЛОДІ ЛЕВИ» у ПОДІЛЬСЬКОМУ 

РАЙОНІ м. КИЄВА» (код ЄДРПОУ 37536068). 

Ціна продажу об’єкта становить 957 333,32 грн, у тому числі ПДВ – 159 555,55 грн. 

 

 



ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – будівля Великолучківської дільничної лікарні ветеринарної 

медицини загальною площею 154,0 м2, огорожа за адресою: Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н, с. Великі Лучки, вул. Мукачівська, 273, що перебуває на балансі 

Мукачівської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 

26395332), приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов фізичною особою – 

Козик Романом Ярославовичем. Ціна продажу об’єкта становить 70 860,00 грн 

(сімдесят тисяч вісімсот шістдесят грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 11 810,00 грн 

(одинадцять тисяч вісімсот десять грн. 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: приміщення колишнього 

медпункту площею 131,3 м2, санпропускника до їдальні загальною площею 31,2 м2, 

теплиці загальною площею 93,5 м2, овочесховища за адресою: Львівська обл., 

м. Борислав, вул. Дрогобицька, 721. Приватизовано Наменаніком Романом 

Орестовичем за ціною 200 400,00 грн, у тому числі ПДВ – 33 400,00 грн. 

 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – транспортний засіб ИЖ 2717-90 

(ВМ0517ВВ) за адресою: Сумська область, смт Велика Писарівка, вул. Незалежності, 

9а приватизовано громадянином України – Сумцовим Віталієм Вікторовичем. Ціна 

продажу об’єкта – 6001,20 грн, у тому числі ПДВ – 1000,20 грн. 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – транспортний засіб ВАЗ 21043 

(ВМ2286ВІ) за адресою: Сумська область, м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 39 

приватизовано громадянином України – Сумцовим Віталієм Вікторовичем. Ціна 

продажу об’єкта – 21121,20 грн, у тому числі ПДВ – 3520,20 грн. 

 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адмінбудинок загальною площею 49,9 м2 

за адресою: Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, вул. Незалежності, 20. 

Балансоутримувач – Державна установа «Рівненська обласна фітосанітарна 

лабораторія», код за ЄДРПОУ 38503282, приватизовано фізичною особою – 

Коренчуком Андрієм Арнольдовичем. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 

759 910,20 грн (сімсот п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот десять гривень 20 коп.), у тому 

числі ПДВ – 126 651,70 грн (сто двадцять шість тисяч шістсот п’ятдесят одна гривня 70 

коп.). 



ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж, нежитлова будівля загальною 

площею 44,2 м2 за адресою: Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, 

вул. Незалежності, 20. Балансоутримувач – Державна установа «Рівненська обласна 

фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 38503282, приватизовано фізичною 

особою – Коренчуком Андрієм Арнольдовичем. Ціна, за якою придбано об’єкт 

приватизації, – 364 526,64 грн (триста шістдесят чотири тисячі п’ятсот двадцять шість 

гривень 64 коп.), у тому числі ПДВ – 60 754,44 грн (шістдесят тисяч сімсот п’ятдесят 

чотири гривні 44 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі дільниці ветеринарної медицини 

загальною площею 59,2 м2, сараю літ. «Б», гаража літ. «Г», вбиральні літ. «У», огорожі 

№ 1-2 та колодязь літ. «к» за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, 

с. Ставки (с. Леніне), вул. Молодіжна, 1-а, що обліковуються на балансі 

Радомишльської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 

00698590), приватизовано шляхом продажу на електронному аукціону з умовами 

юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «АБСОЛЮТ ЛТД». 

Ціна продажу становить 96 600,00 грн (дев’яносто шість тисяч шістсот гривень 00 

копійок), у тому числі ПДВ – 16 100,00 грн (шістнадцять тисяч сто гривень 00 копійок). 

Об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – школа (теплиця друга черга) 

за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Морозівка, вул. Миру, 3-Б, 

що обліковується на балансі Департаменту регіонального розвитку Житомирської 

обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 39932654), приватизовано шляхом 

продажу на електронному аукціоні без умов юридичною особою – Товариством з 

обмеженою відповідальністю «БГМ АГРО». Ціна продажу становить 42 006,00 грн 

(сорок дві тисячі шість гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 7 001,00 грн (сім тисяч 

одна гривня 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гідротехнічні споруди, а саме: 

водовипуск інвентарний № 234, розділова дамба інвентарний № 253, розподільча дамба 

інвентарний № 240, розподільча дамба інвентарний № 244, контурна дамба інвентарний 

№ 243,водонапуск інвентарний № 246, контурна дамба інвентарний № 239, водонапуск 

інвентарний № 251, контурна дамба інвентарний № 225, розподільча дамба інвентарний 

№ 230, водовипуск інвентарний № 232, контурна дамба інвентарний № 249, водонапуск 

інвентарний № 226, контурна дамба інвентарний № 236, контурна дамба інвентарний 

№ 233, водонапуск інвентарний № 235, водовипуск інвентарний № 245, водовипуск 

інвентарний № 241, водовипуск інвентарний № 228, водонапуск інвентарний № 238, 

водовипуск інвентарний № 237, контурна дамба інвентарний № 247, водовипуск 

інвентарний № 248, контурна дамба інвентарний № 229, водонапуск інвентарний 

№ 231, водовипуск інвентарний № 250, водонапуск інвентарний№ 242, водоподаючий 

канал інвентарний № 252 за адресою: Рівненська область, Рівненський район, 

Радухівська сільська рада. Балансоутримувач – Державне підприємство «Укрриба», код 

за ЄДРПОУ 25592421, приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю 

«ФІШ РІВНЕ». Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 558 492,00 грн (п’ятсот 



п’ятдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто дві гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ – 

93 082,00 грн (дев’яносто три тисячі вісімдесят дві гривні 00 копійок). 

 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля (адмінбудівля) літера 

«А» загальною площею 179,3 м2, нежитлова будівля (котельня) літера «Б» загальною 

площею 7,8 м2 та огорожа № 1 за адресою: Харківська обл., Борівський р-н, смт Борова, 

вул. Світла, 1-Б, балансоутримувач: Головне управління статистики у Харківській 

області, код за ЄДРПОУ 02362629, приватизовано шляхом викупу покупцем, який 

єдиний подав заяву на участь в аукціоні, фізичною особою – Вітченком Олександром 

Володимировичем за договором купівлі-продажу від 16.08.2021 за ціною 482401,20 грн 

(чотириста вісімдесят дві тисячі чотириста одна гривня 20 копійки), у тому числі ПДВ – 

80400,20 грн (вісімдесят тисяч чотириста гривень 20 копійки). 

 

 


