
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 60 від 01.12.2021 

 
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації  

державної власності 

Незавершене будівництво – ремонтна майстерня за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, 

с. Петрик, вул. Центральна, 64. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною 

особою Мукомелом О. А., РНОКПП 2696403653. 

Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 300001,20 грн (триста тисяч одна грн 20 коп.), у тому числі 

ПДВ – 50000,20 грн (п’ятдесят тисяч грн 20 коп). 

 

 

ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля червоного кутка за адресою: 

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Силікатна, 10ф приватизовано шляхом викупу покупцем, який 

єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні з умовами, – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Виробниче-торгівельне підприємство «Чайка» (код за ЄДРПОУ 38930188). Ціна 

продажу об’єкта становить 38400,00 грн (тридцять вісім тисяч чотириста грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 

6400,00 грн (шість тисяч чотириста грн 00 коп.). 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва –  

24-квартирний житловий будинок за адресою: Київська обл., смт Згурівка, вул. Українська, 7, 

що перебуває на балансі Київської міської філії ПАТ «Укртелеком» (код за ЄДРПОУ 01189910), 

приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні без умов. 

Покупець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Подвійний ефект» (код за ЄДРПОУ 

42527453). 

Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 169 560,00 грн (сто шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот 

шістдесят грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 28 260,00 грн (двадцять вісім тисяч двісті шістдесят грн 00 коп.). 

 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації  

комунальної власності 

Окреме майно – нежитлове приміщення площею 10,4 м2 за адресою: м. Червоноград, вул. В. Стуса, 

31. Приватизовано шляхом викупу фізичною особою – підприємцем Гедзем Василем Дмитровичем. 

Ціна продажу – 67659,60 грн, у тому числі ПДВ – 11276,60 грн 

 

 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт соціально-культурного призначення – їдальня, який розташований за адресою: Миколаївська 

обл., Миколаївський р-н, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 6а, приватизовано шляхом викупу 



безпосередньо єдиним покупцем – ТОВ «ЕРАГРО» за 414000,00 грн (чотириста чотирнадцять 

тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 69000,00 грн (шістдесят дев’ять тисяч грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – цілісний майновий комплекс «Одесавинпром» (м. Одеса, Французький 

бульвар, 10) приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Каплор 7» (код за ЄДРПОУ 41087030). 

Ціна продажу об’єкта без урахування ПДВ – 234 900 000,00 грн (двісті тридцять чотири мільйони 

дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), ПДВ – 46 980 000,00 грн (сорок шість мільйонів дев’ятсот вісімдесят 

тисяч грн 00 коп.), з урахуванням ПДВ – 281 880 000,00 грн (двісті вісімдесят один мільйон вісімсот 

вісімдесят тисяч 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 викупу об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – 

частину нежитлової будівлі загальною площею 123,9 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, пров. 

Верстатобудівників, 19. 

Приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖИ ЕС 

ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 43244668. 

Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 601 000,00 грн, ПДВ – 120 200,00 грн, з урахуванням 

ПДВ – 721 200,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі та споруди Охтирської партії з геофізичних 

досліджень свердловин за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Олександра Твердохлібова, 2 

приватизовано ТОВ «УКРСПЕЦГЕОЛОГІЯ» (код за ЄДРПОУ 34688780). 

Ціна продажу об’єкта – 4 054 440,00 грн, у тому числі ПДВ – 675 740,00 грн. 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові приміщення кімнати № 16, 17, 18, 19, 20, 21 

у підвалі площею 71,8 м2, кімнати № 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21 22, 23, 45, 46, 47, 48, 49, частина кімнати 

№ 6 площею 7,5 м2, першого поверху площею 259,0 м2 кімн. № 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16 третього 

поверху площею 145,6 м2, кімн. № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 четвертого 

поверху площею 349,2 м2, загальною площею 825,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, балан-

соутримувач: Державна установа «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень», 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00190325, орган управління – Фонд державного майна України, 

приватизовано шляхом викупу орендарем – Приватним підприємством «Культурний центр народної 

творчості «Слобожанщина», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 43106966, за 14 137 440,00 грн 

(чотирнадцять мільйонів сто тридцять сім тисяч чотириста сорок грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 

2 356 240,00 грн (два мільйони триста п’ятдесят шість тисяч двісті сорок грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з 

сертифікації УКРНДІМЕТ-СЕРТ», код за ЄДРПОУ 19471771, за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 20, 

орган управління – Фонд державного майна України, приватизовано на електронному аукціоні з 

умовами фізичною особою – Апальковим Едуардом Миколайовичем за 3 720 003,77 грн (три мільйони 

сімсот двадцять тисяч три грн 77 коп.), у тому числі ПДВ – 620 000,63 грн (шістсот двадцять тисяч грн 

63 коп.). 


