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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  

малої приватизації державної власності 

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінницький лікеро-горіл-

чаний завод», код за ЄДРПОУ 00375444, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Нансена, 

7, приватизовано учасником з наступною за величиною ціновою пропозицією електрон-

ного аукціону з умовами. Покупець – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Сотка-7», код за ЄДРПОУ 31255289. 

Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 9 360 000,00 грн (дев’ять мільйонів триста 

шістдесят тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 1 560 000,00 грн (один мільйон п’ятсот 

шістдесят тисяч грн 00 коп.). 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  

малої приватизації шляхом викупу 

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТДВ «Дніпропетровське 

автопідприємство 0406» (код за ЄДРПОУ 24429038) договір купівлі-продажу об’єкта 

малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі, літ. Н-1 (сходи літ. н, н ), 

за адресою: м. Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 227, що перебуває на балансі 

ТДВ «Дніпропетровське автопідприємство 0406» (код за ЄДРПОУ 24429038). 

Ціна продажу об’єкта – 245 450,40 грн, у тому числі ПДВ – 40 908,40 грн. 

 

 

ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс промислового залізничного 

транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс» за адресою: Донецька область, 

м. Мирноград, вул. Соборна, 51 приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами 

покупцем – товариством з обмеженою відповідальністю «РЕЙЛРОУД СЕРВІС» (код за 

ЄДРПОУ 43513299) за 84 000 672,00 грн (вісімдесят чотири мільйони шістсот сімдесят 

дві гривні 00 коп.), у тому числі ПДВ – 14 000 112,00 грн (чотирнадцять мільйонів сто 

дванадцять гривень 00 коп.). 

 

 

 

 

 

 



КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно Ковальовського місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що перебуває за адресами: 

Чернігівська обл., Чернігівський (Городнянський) р-н, с. Тупичів, вул. Миру (Леніна), 

92; с. Вокзал-Городня, пров. Вокзальний, 10, приватизовано шляхом продажу на аук-

ціоні ТОВ «РесурсПромЗахід» (код за ЄДРПОУ 43762026). 

Ціна продажу об’єкта – 21 600 001,20 грн, у т. ч. ПДВ – 3 600 000,20 грн. 

 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності 

Об’єкт незавершеного будівництва у складі: будівля котельні за адресою: Львівська 

обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2 є; будівля котельні № 1 за адресою: Львівська обл., 

м. Червоноград, вул. Івасюка, 2 й приміщення 1; будівля котельні № 2 за адресою: 

Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2 й приміщення 2. 

Приватизовано юридичною особою – Приватним підприємством «АВ-ТРАНС-

КОМПАНІ», код за ЄДРПОУ 37591946. 

Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 1 152 000,00 грн (один мільйон сто п’ятдесят 

дві тисячі грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 192 000,00 грн (сто дев’яносто дві тисячі 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 без умов в електронній 

формі об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно Вишняківського 

місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (лікеро-горілчане 

виробництво) за адресами: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Чкалова, 8/28 та 

Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Межова, 8. 

Приватизовано юридичною особою – ТОВ «ВІДЕНСЬКИЙ МЛИН» (код ЄДРПОУ 

40012027). 

Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 16 000 100,00 грн, ПДВ – 

3 200 020,00 грн, з урахуванням ПДВ – 19 200 120,00 грн. 

 


