
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 8 від 12.02.2020 
 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – будівля лазні загальною площею 174,7 м2, що не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Скоморошківський цукровий завод», код ЄДРПОУ 
00371771, яка розташована за адресою: 22615, Вінницька обл., Оратівський р-н, 

с. Скоморошки, вул. Центральна, 12а, приватизовано шляхом продажу на аукціоні з 
покроковим зниженням стартової ціни та подальшим поданням цінових пропозицій 

юридичною особою – ПП «Українська економіко-правова група», код за ЄДРПОУ 
21579949, за ціною 89,10 грн (вісімдесят дев’ять грн 10 коп.), у тому числі ПДВ – 

14,85 грн (чотирнадцять грн  85 коп.). 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – комплекс нежитлових будівель з 

побутовими та допоміжними приміщеннями, блоком зимових ґрунтових теплиць, 
енергоблоком, вимощенням, огорожами, розташований за адресою: Кіровоградська 
обл., Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Автобазівська, 6, що перебуває на 

балансі Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код 
ЄДРПОУ 14309787), приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Приватним 

сільськогосподарським підприємством «П’ятихатське», код ЄДРПОУ 32443414, яка 
єдина подала заяву на участь в аукціоні із зниженням стартової ціни. Ціна продажу – 

2 233 572,00 грн (два мільйони двісті тридцять три тисячі п’ятсот сімдесят дві гривні 
00 копійок), у тому числі ПДВ – 372 262,00 грн (триста сімдесят дві тисячі двісті 

шістдесят дві гривні 00 копійок). 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 
Об’єкт малої приватизації – група нежитлових будівель та приналежного до них 

майна у складі: виробничо-лабораторного корпусу (А-2) загальною площею 602,4 м2; 

гаража профілакторію (Б-2, Б1-1, Б2-1) загальною площею 646,2 м2; механічної 

майстерні (В-2, В1-1) загальною площею 634,5 м2; матеріального складу (Г-1, Г1-1) 

загальною площею 327,7 м2; теплопункту (Д-1) загальною площею 5,1 м2; навісу до 

складу загальною площею 77 м2; паркану 50 пог. м; зовнішньої позаплощадочної 
каналізації 138 пог. м; позаплощадочної водопровідної мережі 120 пог. м, 

розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Бєлова, 11, приватизовано шляхом 



продажу на аукціоні юридичною особою – ТОВ «Чернігівторг» (код 35687180). Ціна 

продажу об’єкта становить 9 720 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 1 620 000,00 грн. 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності 

Окреме майно – будівля прохідної, поз.13 площею 8,8 м2 за адресою: Львівська обл., 

м. Червоноград, вул. Промислова, 1 «в». Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з 
умовами. Покупець – фізична особа – Микитин Іван Васильович, ціна продажу – 41 

520,00 грн, в тому числі ПДВ – 6920,00 грн. 

 

м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву 
від 31 січня 2020 року № 110 затверджено результати продажу об’єкта малої 
приватизації – державного пакета акцій розміром 20,3905 % приватного акціонерного 

товариства «М-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33104103) за адресою: м. Київ, бульв. Лесі 
Українки, 26, що становить 14 854 332 штуки. Приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні з умовами товариством з обмеженою відповідальністю «БЦ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» за ціною 8 200 200,00 грн. 

 

 

 


