
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 49 від 07.10.2020 
 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації 

Окреме майно: 

будинок тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов до статутного капіталу СВАТ 
«Садовод», код за ЄДРПОУ 5509760 (Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Криштопівка, 
вул. Жовтнева, 11б), перебуває на зберіганні ТОВ «Шанс», код за ЄДРПОУ 20119134. 

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – ПП 

«Українська економіко-правова група», код за ЄДРПОУ 21579949, за ціною 64,14 грн 
(шістдесят чотири грн 14 коп.), у тому числі ПДВ – 10,69 грн (десять грн 69 коп.); 

приміщення їдальні загальною площею 391,4 м2 у будівлі торгового комплексу літ. 

А, у т. ч. приміщення: на 1-му поверсі з № 14 до № 33 площею 379,9 м2; підвал № 1 

площею 12,1 м2, вхідний майданчик а, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ 
«Ободівський цукровий завод», код ЄДРПОУ 00371742 (Вінницька обл., 

Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24д), перебуває на зберіганні 
Новоободівської сільської ради, код ЄДРПОУ 4331099. Приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій фізичною особою – підприємцем Лютим Леонідом 
Васильовичем, РНОКПП 2277718535, за ціною 39594,00 грн (тридцять дев’ять тисяч 

п’ятсот дев’яносто чотири грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 6599,00 грн (шість тисяч 
п’ятсот дев’яносто дев’ять грн 00 коп.); 

нежитлова будівля для продуктів площею 87,5 м2, що не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод», код за ЄДРПОУ 34704744 (Вінницька обл., 
Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 2а). Приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій юридичною особою – ПП «Українська економіко-правова група», 

код за ЄДРПОУ 21579949, за ціною 96,08 грн (дев’яносто шість грн 08 коп.), у тому 
числі ПДВ – 16,01 грн (шістнадцять грн 01 коп.); 

металева ємність 400 м3 (Вінницька  обл ., м . Тульчин , вул . Заводська , 2), на  зберіганні  
ТОВ «Тульчинський консервний завод», код за ЄДРПОУ 33414908. Приватизовано  
шляхом продажу на  аукціоні за методом покрокового  зниження стартової  ціни та 

подальшого подання цінових  пропозицій юридичною особою – ПП «Українська  
економіко-правова група», код  за ЄДРПОУ 21579949, за ціною 29421,96 грн (двадцять 

дев’ять тисяч чотириста двадцять одна грн 96 коп.) , у тому числі ПДВ – 4903,66 грн 
(чотири  тисячі дев’ятсот  три грн 66 коп.);  

нежитлова будівля майстерні літ. «А» площею 125,4 м2 з добудовами літ. «а», літ. 
«а1», ґанком літ. «а2» (Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Острівська, 38), 
що перебуває на балансі Державного підприємства «Адміністрація річкових портів», 

код за ЄДРПОУ 33404067. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами 
юридичною особою – ТОВ «Кондитерський дім «ВАЦАК», код ЄДРПОУ 42796845, за 

ціною 561600,00 грн (п’ятсот шістдесят одна тисяча шістсот грн 00 коп.), у тому числі 
ПДВ – 93600,00 грн (дев’яносто три тисячі шістсот грн 00 коп.); 

об’єкт незавершеного будівництва – садиба № 13 в кварталі 14 (Вінницька обл., 
с. Нові Обиходи, Немирівський р-н, вул. Мельника, 62), що перебуває на балансі 

Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької 



облдержадміністрації, код за ЄДРПОУ 39578073. Приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій фізичною особою – підприємцем Лютим Леонідом Васильовичем, 

РНОКПП 2277718535, за ціною 17503,20 грн (сімнадцять тисяч п’ятсот три грн 20 
коп.), у тому числі ПДВ – 2917,20 грн (дві тисячі дев’ятсот сімнадцять грн 20 коп.) 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – Товариством з обмеженою 
відповідальністю «ОБЛМЕД» договір купівлі-продажу об’єкта державної власності 

соціально-культурного призначення – клубу школяра, що розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Можайського, 8Б. Ціна продажу об’єкта – 

120 240,00 грн (сто двадцять тисяч двісті сорок гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 
20 040,00 грн (двадцять тисяч сорок гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – приміщення № 1-11 (гараж) площею 

39,05 м2 на першому поверсі в адміністративній будівлі літ. «АА’а», розташований за 
адресою: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30, що перебуває 
на балансі Управління Державної казначейської служби України у Вільшанському 

районі Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 36542400), приватизовано шляхом 
продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Глотовим Олексієм 
Олександровичем. Ціна продажу – 17 991,36 грн (сімнадцять тисяч дев’ятсот 

дев’яносто одна гривня 36 копійок), у тому числі ПДВ – 2 998,56 грн (дві тисячі 
дев’ятсот дев’яносто вісім гривень 56 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля магазину площею 186,8 м2 за 

адресою: Київська область, Баришівський район, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1, яка 
під час приватизації не увійшла до статутного капіталу КСП «Хмельовик» (код 
ЄДРПОУ 00849942), приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами 

юридичною особою – кооперативом «СТАРТ» (код ЄДРПОУ 19422838). Ціна продажу 
об’єкта становить 380 027,98 грн, у тому числі ПДВ – 63 338,00 грн. 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт незавершеного будівництва – котельня для ЖКГ, що не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Велика Бурімка» (Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, 

с. Велика Бурімка, вул. Зелена, 17), приватизованого фізичною особою – Гладишевим 
Юрієм Валерійовичем, якого визнано переможцем електронного аукціону за методом 



покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, за 

38 401,26 грн (тридцять вісім тисяч чотириста одна грн 26 коп.), у тому числі ПДВ – 
6 400,21 грн (шість тисяч чотириста грн 21 коп.). 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: асфальтні площадки (інв. 
№ 102,114), ваги автомобільні (інв. № 604), заглублений склад (інв. № 015), контора-

лабораторія (інв. № 013), мехмайстерня (інв. № 009), огорожа (інв. № 112), повітряна 
електросилова лінія (інв. № 200), пож. депо і баня (інв. № 010), пождепо (інв. № 014), 

прохідна (інв. № 012), робоча башня (інв. № 011), склад № 1 (інв. № 001), склад № 2 
(інв. № 002), склад № 3 (інв. № 003), склад № 4 (інв. № 004), склад № 5 (інв. № 005), 

склад № 6 (інв. № 006), склад № 8 (інв. № 007) за адресою: Львівська область, 
м. Дрогобич, вул. Стрийська, 258б, що перебуває на балансі Державного підприємства 

«Стрийський комбінат хлібопродуктів № 1». Приватизовано Товариством з обмеженою 
діяльністю «Дівесбуд», код ЄДРПОУ 40053220, за ціною продажу 645 569,95 грн, 

у тому числі ПДВ – 107 594,99 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 в електронній формі 

об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – громадську будівлю 

(офіс) літ. ОБ-1 загальною площею 327,4 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, 
вул. Харчовиків, 6. Приватизовано фізичною особою – Бєлоножко Олегом 

Вячеславовичем, який визнаний переможцем електронного аукціону. Ціна продажу 
об’єкта: без урахування ПДВ – 264064,50 грн, ПДВ – 52812,90 грн, з урахуванням 

ПДВ – 316877,40 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності 

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях приватизовано шляхом викупу об’єкт державної власності малої 

приватизації – окреме майно – громадський будинок літ. А-1 загальною площею 

156,8 м2 за адресою: Полтавська обл., Гадяцький р-н, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 
75. Приватизовано юридичною особою – Товариством з додатковою відповідальністю 

«Гадяцький елеватор» (код ЄДРПОУ 00955650). Ціна продажу об’єкта: без урахування 
ПДВ – 72600,00 грн, ПДВ – 14520,00 грн, з урахуванням ПДВ – 87120,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності 

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та 

Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі 
об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – побутовий корпус літ. 



ТС-ІІ загальною площею 705,3 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, 

вул. Харчовиків, 6. Приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою 
відповідальністю КОМПАНІЯ «КАМА» (код за ЄДРПОУ 19358158), єдиним 

заявником на участь в аукціоні. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить без 
урахування ПДВ – 694000,00 грн, ПДВ – 138000,00 грн, з урахуванням ПДВ – 
832800,00 грн. 

 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальня за адресою: 
Житомирська обл., Олевський р-н, с. Радовель, вул. Миколи Хоречка, 21, 

що перебуває на балансі СТОВ «Радовель» (код ЄДРПОУ 05418780), приватизовано 
шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – 
Ковальовим Юрієм Андрійовичем за ціною 21205,20 грн (двадцять одна тисяча двісті 

п’ять гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 3534,20 грн (три тисячі п’ятсот тридцять 
чотири гривні 20 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

 про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові приміщення загальною 

площею 57,3 м2 зі східовою площадкою 20,8 м2 на першому поверсі будівлі сауни за 
адресою: Рівненська область, м. Корець, вул. Київська, 107б, що перебуває на балансі 
ПП «Пластранс», код за ЄДРПОУ 33982500, приватизовано фізичною особою – 

Івченко Тетяною Іванівною, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
3012821267. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 3 657,96 грн (три тисячі 

шістсот п’ятдесят сім гривень 96 копійок), у тому числі ПДВ – 609,66 грн (шістсот 
дев’ять гривень 66 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – незавершене будівництво лабораторії 

ветеринарної медицини А-2, А-1; ґанку а площею 7,2 м2; ґанку а1 площею 13,6 м2; 

балкону а2 площею 2,2 м2 за адресою: Рівненська область, Володимирецький район, 
смт Володимирець, вул. Грушевського, 2л, що перебуває на балансі Володимирецької 

районної державної лікарні ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00703954, 
приватизовано фізичною особою – Ковенько Тетяною Миколаївною, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 3185122463. Ціна, за якою придбано об’єкт 

приватизації, – 276 000,00 грн (двісті сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок), у тому 
числі ПДВ – 46 000,00 грн (сорок шість тисяч гривень 00 копійок). 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля адміністративна загальною 

площею 108 м2 за адресою: Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Комунальна, 40, 
що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській 

області, код ЄДРПОУ 40309748, приватизовано фізичною особою – Таборовець Яною 



Сергіївною, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3441715626. 

Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 210 600,00 грн (двісті десять тисяч 
шістсот гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 35 100,00 грн (тридцять п’ять тисяч 

сто гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля кузні загальною площею 78,2 м2 
за адресою: вул. Київська, 200, м. Корець, Корецький район, Рівненська область, 

34700, що перебуває на балансі Корецького ВАТ РТО «Агротехсервіс», код ЄДРПОУ 
03760316, приватизовано юридичною особою – приватним підприємством 

«Українська економіко-правова група», код ЄДРПОУ 24579949. Ціна, за якою 
придбано об’єкт приватизації, становить 8 386,20 грн (вісім тисяч триста вісімдесят 

шість гривень 20 копійок), у тому числі ПДВ – 1 397,70 грн (одна тисяча триста 
дев’яносто сім гривень 70 копійок). 

 

 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля комбінату 

побутового обслуговування загальною площею 93,0 м2 за адресою: Донецька область, 
Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13, що обліковується на балансі СТОВ 

«Первомайська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 00851979), приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні без умов покупцем – фізичною особою – Яблонським Павлом 

Олександровичем за 626,08 грн, у тому числі ПДВ – 104,35 грн. 

 

 


