
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 63 від 16.12.2020 
 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля колишнього будинку 

Управління статистики літ. А загальною площею 227,4 м2 з ґанками а, а1, а2, яка 
розташована за адресою: Вінницька обл., м. Бар, вул. Соборна, 32, що перебуває 
на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 

02359395, приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю «Сіріус центр», 
код за ЄДРПОУ 40441563, яке надало найвищу цінову пропозицію на електронному 

аукціоні з умовами, що відбувся 21.10.2020. 
Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 6 000 000,00 грн (шість мільйонів грн 00 коп.), 

у тому числі ПДВ – 1 000 000,00 грн (один мільйон грн 00 коп.). 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля, а саме: будівля 

їдальні, Ааа1а2а3г, загальною площею 240,3 м2; тротуар, вимощення, І; ІІ; ІІІ; огорожа 
№ 1 за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, с. Березівка, 

вул. Шевченка, 6а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787), приватизовано шляхом 

продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Тучковим Романом 
Віталійовичем. Ціна продажу – 42 906,60 грн (сорок дві тисячі дев’ятсот шість гривень 

60 копійок), у тому числі ПДВ – 7 151,10 грн (сім тисяч сто п’ятдесят одна гривня 10 
копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт державної власності  – нежитлові будівлі: адмінбудинок літ. «А» загальною  

площею 107,8  м2, гараж  на 3 бокси літ . «Б», що розташований  за адресою:  
Кіровоградська обл ., Онуфріївський р-н, смт  Онуфріївка, вул . М ихайла Скляра, 10 та 

перебуває на балансі Головного управління  Держпродспоживслужби в Кіровоградській  
області (код за ЄДРПОУ 40342220), приватизовано шляхом продажу на електронному  

аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання  
цінових пропозицій фізичною особою  – Волківським Іваном Івановичем. Ціна  

продажу  – 169 801,20 грн (сто  шістдесят дев’ять тисяч  вісімсот одна гривня 20 копійок), 
у тому числі  ПДВ – 28 300,20 грн (двадцять вісім  тисяч  триста гривень 20 копійок). 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «РІЄЛТ-СІТІ» (код за 

ЄДРПОУ 42345704) договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – 18/25 часток бази відпочинку «Енергетик» у складі: будівля двоповерхова Б – 

127,1 м2; будівля двоповерхова (спальний корпус) В – 441,1 м2; їдальня Ж – 73,5 м2; 

будівля складу З – 66,9 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, 
с. Орлівщина, вул. Диминтовича, 3, що перебуває на балансі АТ «ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034). Ціна продажу об’єкта – 
1 347 600,00 грн (один мільйон триста сорок сім тисяч шістсот гривень 00 коп.), у тому 
числі ПДВ – 224 600,00 грн (двісті двадцять чотири тисячі шістсот гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 04.12.2020  

№ 12/01-31-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – 

окремого майна – будівлі загальною площею 135,7 м2 за адресою: Дніпропетровська 
обл., смт Царичанка, вул. Центральна, 105. Об’єкт приватизовано шляхом викупу 

фізичною особою – Гружинскас Юлією Олександрівною, яка єдина подала заяву на 
участь в аукціоні з продажу зазначеного об’єкта. 

Ціна продажу – 405 221,93 грн (чотириста п’ять тисяч двісті двадцять одна гривня 93 
коп.), у тому числі ПДВ – 67 536,99 грн (шістдесят сім тисяч п’ятсот тридцять шість 
гривень 99 коп.). 

 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – побутові приміщення площею 105,9 м2 (буд. літ. «А-2») за адресою: 
м. Львів, вул. Лемківська, 9. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов. 

Покупець: юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «CИНЕОН» 
(код за ЄДРПОУ 39587292), ціна продажу – 721 560,00 грн, у тому числі ПДВ – 120 

260,00 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 без умов в електронній 
формі об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – нежитлову 

будівлю (адмінбудинок) загальною площею 215,6 м2 за адресою: Полтавська обл., 
смт Диканька, вул. Пушкіна, 2а. Приватизовано фізичною особою – Горобцем Олегом 
Станіславовичем. Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 1400500,00 грн, ПДВ – 

280100,00 грн, з урахуванням ПДВ – 1680600,00 грн. 



ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 3 за 

адресою: Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 6, 
що обліковується на балансі ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького» (код 

за ЄДРПОУ 00386790), фізичною особою – Силаєвим Дмитром Едуардовичем, як 
переможцем електронного аукціону, за 303,78 грн, у тому числі ПДВ – 50,63 грн. 

 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля Народицької 
районної державної лікарні ветеринарної медицини, а саме: пункт ветеринарної 

медицини з прибудовою загальною площею 68,2 м2, господарська будівля загальною 

площею 48,2 м2 за адресою: Житомирська область, Народицький район, с. Одруби, 
вул. Гребля, 2а, що перебуває на балансі Народицької районної державної лікарні 
ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00698644), приватизовано на електронному 

аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій фізичною особою – Комісарчуком Олегом Володимировичем за 

ціною 1140,22 грн (одна тисяча сто сорок гривень 22 копійки), у т. ч. ПДВ – 190,04 грн 
(сто дев’яносто гривень 04 копійки). 

 

 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля нежитлова за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Набережна, 7, який обліковується на балансі 

ДП «Маріупольський морський торговельний порт», приватизовано шляхом викупу 
єдиним учасником, що подав заяву на участь в аукціоні без умов, фізичною 

особою – підприємцем Вовком Олександром Миколайовичем за 798 553,20 грн 
(сімсот дев’яносто вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят три гривні 20 копійок), у тому числі 

ПДВ – 133 092,20 грн (сто тридцять три тисячі дев’яносто дві гривні 20 копійок). 
 


