
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 51 від 21.10.2020 
 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  

об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва «Комплекс будівель 

(адмінбудинок, котельня, гараж)», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Лісова, 46 та обліковується на балансі 

Державного підприємства «Хмельницьке лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ 
33285303, приватизовано громадянкою України – Раіх Людмилою Леонідівною 

(ідентифікаційний номер 2792606105), яка стала переможцем електронного аукціону з 
умовами, що відбувся 09.09.2020. 

Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 942 361,19 грн (дев’ятсот сорок дві 
тисячі триста шістдесят одна грн 19 коп.), у тому числі ПДВ – 157 060,20 грн (сто 

п’ятдесят сім тисяч шістдесят грн 20 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  

об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва «Лікеро-горілчаний 

завод», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Руслана Коношенка, 74а та обліковується на балансі Державного підприємства 

спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ», код за ЄДРПОУ 
37199618, приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю «СТРОЙБАТ – 

777», код за ЄДРПОУ 35108288, яке стало переможцем електронного аукціону з 
умовами, що відбувся 07.08.2020. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 4 
200 000,00 грн (чотири мільйони двісті тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 

700 000,00 грн (сімсот тисяч грн 00 коп.). 

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 01.10.2020 № 12/01-

27-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової 
будівлі літ. А-1 (у складі: прибудови літ. А1-1, А2-1, а-1, вхід в підвал літ. а1-1, ґанок 

літ. а) загальною площею 388,0 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 16А та перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043). Об’єкт приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні без умов фізичною особою – Журавльовим С. Г. Ціна продажу 
об’єкта – 216 120,00 грн, у тому числі ПДВ – 36 020,00 грн. 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності 

Наказом регіонального відділення від 08.10.2020 № 12/01-28-ЗВП затверджено 
результати продажу об’єкта державної власності – будівлі їдальні № 16 на 100 місць 

загальною площею 1046,7 м2; сараю їдальні № 16 літ. Б площею основи 25,6 м2, 
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Переяславська, буд. 2б. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій юридичною особою – ПП «УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА 

ГРУПА» (код ЄДРПОУ 21579949). Ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням 
ПДВ становить 273 546,00 грн (двісті сімдесят три тисячі п’ятсот сорок шість грн 00 

коп.), у тому числі ПДВ – 45 591,00 грн (сорок п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто одна грн 
00 коп.). 

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 соціально-культурного призначення – 

спальний корпус № 6 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик», що розташований 
за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20Б. 

Приватизовано юридичною особою – Первинною профспілковою організацією 
незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України акціонерного товариства 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 22529824), що визнана переможцем 
електронного аукціону. 

Ціна, за якою придбано об’єкт, без урахування ПДВ становить – 188 000,00 грн, 
ПДВ – 37 600,00 грн, з урахуванням ПДВ – 225 600,00 грн. 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  

об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – ветлабораторія, нежитлова будівля 

загаьною площею 155,3 м2 за адресою: Рівненська область, Костопільський район, 
м. Костопіль, вул. Рівненська, 99, що перебуває на балансі Костопільської районної 
державної лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 26299380, приватизовано 

фізичною особою – Мельничуком Миколою Миколайовичем, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 3009212335. Ціна, за якою придбано об’єкт 

приватизації, – 664 264,80 грн (шістсот шістдесят чотири тисячі двісті шістдесят 
чотири гривні 80 копійок), у тому числі ПДВ – 110 710,80 грн (сто десять тисяч сімсот 

десять гривень 80 копійок). 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі колишнього дитячого садка 

загальною площею 2511,5 м2 за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н, 

с. Івниця, вул. Миру, 6А, що перебуває на балансі ПрАТ «Фірма «Житомирінвест» 
(код ЄДРПОУ 01272640), приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний 



подав заяву на участь в аукціоні, фізичною особою – Круль Олександром 

Миколайовичем за ціною 297 004,68 грн (двісті дев’яносто сім тисяч чотири гривні 
68 копійок), у т. ч. ПДВ – 49 500,78 грн (сорок дев’ять тисяч п’ятсот гривень 78 

копійок). 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  

та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові будівлі гаражів за адресою: 

Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Центральна, 3, балансоутримувач: 
Національний банк України (код за ЄДРПОУ 00032106), приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні без умов покупцем – фізичною особою – підприємцем – 
Пестрюгою Русланом Сергійовичем за 18 240,00 грн (вісімнадцять тисяч двісті сорок 
гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 3 040,00 грн (три тисячі сорок гривень 00 

копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – лазне-пральний 

комбінат за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, 
вул. Центральна, 5, балансоутримувач: ТДВ «Агрофірма «Глобівська» (код за 
ЄДРПОУ 00412406), приватизовано на електронному аукціоні з умовами фізичною 

особою – В’юнником Сергієм Володимировичем за 25434,00 грн (двадцять п’ять тисяч 
чотириста тридцять чотири гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ – 4239,00 грн 

(чотири тисячі двісті тридцять дев’ять гривень 00 копійок). 

 

 


