
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 9 від 19.02.2020 
 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна 

Приміщення № 7-1 площею 17,1 м2 на третьому поверсі виробничого корпусу літ. 
Т(В), яке розташоване за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25 та перебувало 

на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький оптико-механічний завод», 
приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами юридичною особою – 

Спільним українсько-іспанським підприємством у формі ТОВ «СПЕРКО УКРАЇНА» 
за 102 744,00 грн (сто дві тисячі сімсот сорок чотири грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 

17 124,00 грн (сімнадцять тисяч сто двадцять чотири грн 00 коп.). 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  

та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації  
на електронному аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – молочно-
тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби за адресою: вул. 

Б. Хмельницького, 21-а, с. Новоолексіївка Сокирянського району Чернівецької області 
приватизовано фізичною особою – Руснаком Сергієм Олеговичем. Ціна, за якою 
придбано об’єкт, становить 335,10 грн (триста тридцять п’ять гривень 10 копійок), у 

тому числі ПДВ – 55,85 грн (п’ятдесят п’ять гривень 85 копійок). 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт незавершеного будівництва – Дослідний завод Інституту проблем 

матеріалознавства імені І. М. Францевича Національної академії наук України за 
адресою: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 34а приватизовано 

шляхом викупу єдиним учасником, що подав заяву на участь в аукціоні із зниженням 
стартової ціни, – ТОВ «КПП ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38169102). Ціна продажу об’єкта 

становить 11 904 133,20 грн, у тому числі ПДВ – 1 984 022,20 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Незавершене будівництво – 68-квартирний житловий будинок (19723, Черкаська 

область, Золотоніський район, с. Піщане, вул. Шеремета Руслана, 100Г) приватизовано 

фізичною особою – Білою Мирославою Петрівною, яку визнано переможцем аукціону 
в електронній формі за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій, за 306 000,00 грн (триста шість тисяч гривень 00 
копійок), у тому числі ПДВ – 51 000,00 грн (п’ятдесят одна тисяча гривень 00 

копійок). 



 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – нежитлове вбудоване приміщення № 54 площею 6,7 м2, що 
розташоване на першому поверсі будівлі, за адресою: Львівська обл., м. Миколаїв, 
бульвар Проектний, 1 та перебуває на балансі Миколаївської районної державної 

адміністрації Львівської області.  Приватизовано шляхом викупу. Покупець – фізична 
особа – Фіялкович Наталія Володимирівна, ціна продажу – 7 201,20 грн, у тому числі 

ПДВ – 1 200,20 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації  

комунальної власності 
Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок А-1 площею 

33,8 м2, вбиральня Б-1 площею 1 м2, склад В-1 площею 59,4 м2 за адресою: Львівська 
область, м. Мостиська, вул. Поповича, 8-Б, що перебуває на балансі Міського 
комунального підприємства «Водоканал». Приватизовано Приватним підприємством 

«Леополіс-Ріелті» за ціною – 251 332,80 грн, у тому числі ПДВ – 41 888,80 грн. 

 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  

та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт незавершеного будівництва – 4-поверховий 56-квартирний житловий 

будинок за адресою: Донецька область, м. Торецьк, вул. Маяковського, 39, що 
обліковується на балансі ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугілля» (код ЄДРПОУ 

14313961), приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов покупцем – 
Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМЕНЕРГОІНВЕСТ» (код 

ЄДРПОУ 34810000) за 14 655,26 грн, у тому числі ПДВ – 2 442,54 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – Державне підприємство «Богодухівський 
сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат», код за ЄДРПОУ 00387298, 

розташоване за адресою: 62103, Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Лозова, 
приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в 

аукціоні, юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Навчальний виробничо-дослідний центр «АГРОТЕХ», код за ЄДРПОУ 24342900, за 

договором купівлі-продажу від 10.01.2020, за ціною 8 357 619,22 грн (вісім мільйонів 
триста п’ятдесят сім тисяч шістсот дев’ятнадцять гривень 22 коп.), у тому числі ПДВ – 

1 392 936,54 грн (один мільйон триста дев’яносто дві тисячі дев’ятсот тридцять шість 
гривень 54 коп.). 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – комплекс приміщень у складі: нежитлова 

будівля загальною площею 554,4 м2, сарай загальною площею 23,0 м2, сарай загальною 

площею 6,2 м2, вбиральня загальною площею 22,6 м2, гараж загальною площею 65,1 м2 
за адресою: Луганська обл., Сватівський р-н, м. Сватове, вул. Державна, 9, 

балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби України у 
Сватівському районі Луганської області (код за ЄДРПОУ 37928384), орган управління – 

Державна казначейська служба України, приватизовано шляхом викупу покупцем, який 
єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні з умовами, Товариством з 
обмеженою відповідальністю «ПЛЕМЕНА СВИНОФЕРМА «ЛЕВАДА», за 391 426,73 

грн (триста дев’яносто одну тисячу чотириста двадцять шість гривень 73 копійки), у 
тому числі ПДВ – 65 237,79 грн (шістдесят п’ять тисяч двісті тридцять сім гривень 79 

копійок). 

 

м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 
15 січня 2020 року № 21 затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – 

окремого майна – нежитлових приміщень загальною площею 669,2 м2: група 

приміщень № 12 в літ. «А» поверх І площею 30,2 м2, група приміщень № 13 в літ.«А» 

поверх І площею 43,1 м2, група приміщень № 14 в літ.«А» поверх І площею 266,6 м2, 

група приміщень № 15 в літ.«А» поверх ІІ площею 329,3 м2, розташованого за 
адресою: м. Київ, вул. Хоткевича Гната (колишня назва: вул. Червоногвардійська), 

будинок 38, що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства 
«Національна енергетична компанія «Укренерго». Приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні з умовами громадянином України – Римарем Борисом Леонідовичем за ціною 
3 694 532,40 грн, в тому числі ПДВ – 615 755,40 грн. 

 

 


