
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 9 від 17.02.2021 
 

 
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації державної власності 
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-дослідний інститут 

«Гелій», код за ЄДРПОУ 14312022, за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18 
приватизований шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами юридичною 

особою – ПП «КРЕАТОР-БУД», код за ЄДРПОУ 34227060. Ціна продажу – 
26 400 240,00 грн (двадцять шість мільйонів чотириста тисяч двісті сорок грн 00 коп.), 

у тому числі ПДВ – 4 400 040,00 грн (чотири мільйони чотириста тисяч сорок грн 00 
коп.). 

 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  

об’єкта малої приватизації 
Об’єкт державної власності – виробничий будинок (забійний цех) загальною 

площею 93,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, 

смт Голованівськ, вул. Щаслива (вул. Крупської), 10, що перебуває на балансі ЗАТ 
«Голованівський хліб» (код за ЄДРПОУ 00378750), приватизований шляхом продажу 

на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Соболем Сергієм 
Федоровичем. Ціна продажу – 1 995,41 грн (одна тисяча дев’ятсот дев’яносто 

п’ять грн 41 коп.), у тому числі ПДВ – 332,57 грн (триста тридцять дві грн 57 коп.). 
 

 
КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  
об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – комплекс будівель та споруд, у складі: адміністративна будівля з 

прибудовами, А, а, І, загальною площею 219,9 м2; сарай, Б, загальною площею 9,2 м2; 

гараж, В, загальною площею 98,0 м2; будівля (віварій з прибудовою) Г,г, загальною 

площею 62,9 м2; вбиральня, Д; хвіртка, 1; огорожа, 2; ворота, 3; криниця, К; 
вимощення, ІІ (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., смт Маньківка, 
вул. Соборна, 140), приватизований фізичною особою – Вічалковським Віталієм 

Валерійовичем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни, за 93 840,00 грн (дев’яносто три тисячі вісімсот сорок грн 

00 коп.), у тому числі ПДВ – 15 640,00 грн (п’ятнадцять тисяч шістсот сорок грн 00 
коп.). 



 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу  
об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – автобус КАВЗ 3271, рік випуску – 1991, колір оранжевий, номер 
кузова М0023466, номер шасі 1376219 (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., 

м. Сміла, вул. Промислова, 13) приватизований фізичною особою – Однолько 
Альоною Сергiївною, яка стала переможницею електронного аукціону за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
№ UA-PS-2020-12-16-000056-2, що відбувся 06 січня 2021 року. Ціна продажу – 
1 419,60 грн (одна тисяча чотириста дев’ятнадцять грн 60 коп.), у тому числі ПДВ – 

236,60 грн (двісті тридцять шість грн 60 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу  
об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – частина нежитлової будівлі літ. А – група 

приміщень № 15, № 16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна) за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10 приватизований шляхом продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни ТОВ «Армукрземпроект» (код за ЄДРПОУ 
37791452). 

Ціна продажу об’єкта – 960 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 160 000,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  

об’єкта державної власності 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – школа за адресою: 

Київська обл., смт Володарка, вул. Героїв Чорнобиля, 109 приватизований шляхом 
продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій фізичною особою – громадянкою України Козарецькою 
Дариною Вадимівною. 

Ціна продажу об’єкта – 238 531,50 грн, у тому числі ПДВ – 39 755,25 грн. 
 
 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої  
приватизації державної власності 

Окреме майно – адмінпобуткомбінат площею 3828,5 м2 за адресою: Львівська обл., 
Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753б. 

Приватизовано шляхом викупу. 

Покупець об’єкта фізична особа – Малькова Ірина Володимирівна. Ціна, за якою 
придбано об’єкт, становить 330 002,24 грн, у тому числі ПДВ – 55 000,37 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 з умовами в електрон-
ній торговій системі об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – 

нежитлову будівлю за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лівобережна 
Сокілка, вул. Степова, 26. 

Приватизовано фізичною особою – Детюком Олександром Михайловичем. 
Ціна продажу об’єкта без урахування ПДВ – 39 500,00 грн, ПДВ – 7 900,00 грн, з 

урахуванням ПДВ – 47 400,00 грн. 
 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ  

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів  
малої приватизації – окремого майна 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення загальною 

площею 731,4 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1, 

що перебуває на балансі Головного управління статистики у Житомирській області 
(код за ЄДРПОУ 02360412), приватизований шляхом продажу на електронному аук-
ціоні з умовами фізичною особою – підприємцем Федоряко Олександром 

Сергійовичем за ціною 3 001 200,00 грн (три мільйони одна тисяча двісті грн 00 коп.), 
у т. ч. ПДВ – 500 200,00 грн (п’ятсот тисяч двісті грн 00 коп.). 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – підземний поверх складального корпусу 

загальною площею 2162,7 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, майдан 
Перемоги, 10, що перебуває на балансі ПрАТ «Електровимірювач» (код за ЄДРПОУ 

00226098), приватизований шляхом викупу ПрАТ «Електровимірювач» за ціною 
3 355 645,20 грн (три мільйони триста п’ятдесят п’ять тисяч шістсот сорок п’ять грн 20 

коп.), у т. ч. ПДВ – 559 274,20 грн (п’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч двісті сімдесят 
чотири грн 20 коп.). 

 
 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – нежитлові 

приміщення № 1-12 (приміщення їдальні з обладнанням) в літ. «Г» загальною площею 

181,4 м2 за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н, с/р Курилівська 
приватизований на електронному аукціоні з умовами юридичною особою – 

Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПЛЕКТУХА», код за ЄДРПОУ 
39260516, за 2934,00 грн (дві тисячі дев’ятсот тридцять чотири грн 00 коп.), у тому 

числі ПДВ – 489,00 грн (чотириста вісімдесят дев’ять грн 00 коп.). 
 


