
Результати продажу ‒‒ «Відомості приватизації» № 15 від 01.04.2020 

 

АПАРАТ ФОНДУ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт незавершеного будівництва – комплекс реабілітації, оздоровлення та 

відпочинку за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Циблі, урочище 

«Козинські горби», що перебуває на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом», приватизовано 

шляхом викупу єдиним учасником, що подав заяву на участь в аукціоні із зниженням 

стартової ціни, – ТОВ «СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ» (код за ЄДРПОУ 38591219). Ціна 

продажу об’єкта становить 5 130 756,00 грн, у тому числі ПДВ – 855 126,00 грн.  

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля складу для матеріалів літ. «В-1» 

загальною площею 15,0 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, 

м. Староконстянтинів, вул. Івана Франка, 53 та обліковується на балансі Регіонального 

офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893, 

приватизовано громадянином України – Наумцем Валерієм Олександровичем 

(РНОКПП 3053707231), який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні без 

умов, призначеному на 13.02.2020. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 6 120,00 

грн (шість тисяч сто двадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 1 020,00 грн (одна тисяча 

двадцять грн 00 коп.) 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля складу для матеріалів літ. «Д-1» 

загальною площею 40,9 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., 

м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 53 та обліковується на балансі Регіонального 

офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893, 

приватизовано фізичною особою – підприємцем Гладюком Ігорем Івановичем, який 

став переможцем електронного аукціону без умов (протокол № UA-PS-2020-01-22-

000008-1). Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 24 000,00 грн (двадцять чотири тисячі 

грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 4 000,00 грн (чотири тисячі грн 00 коп.). 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Силантьєвим Михайлом 

Борисовичем договір купівлі-продажу гаража цегляного загальною площею 33,0 м2, що 

розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Садова, 9. Ціна 

продажу об’єкта – 1 880,39 грн (одна тисяча вісімсот вісімдесят грн 39 коп.), у тому 

числі ПДВ – 313,40 грн (триста тринадцять грн 40 коп.). 



 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Затинацьким Ігорем 

Анатолійовичем договір купівлі-продажу комплекса нежитлових будівель у складі: 

нежитлова будівля літ. А з тамбуром літ. а; ґанком літ. а1; навісом літ. а2 загальною 

площею 4107,3 м2; будівля трансформатора літ. В; огорожа № 1; огорожа № 2; хвіртка 

№ 3; ворота № 4; вимощення літ. І, що розташований за адресою: Дніпропетровська 

обл., м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 2. Ціна продажу об’єкта – 2 166 000,00 грн (два 

мільйони сто шістдесят шість тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 361 000,00 грн 

(триста шістдесят одна тисяча грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 

Наказом регіонального відділення від 24.03.2020 № 12/01-08-ЗВП затверджено 

результати продажу об’єкта державної власності – нежитлової будівлі (колишня 

будівля митниці) літ. А-1 загальною площею 124,0 м2 з ґанком літ. а, що розташована 

за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 210. Об’єкт 

приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною 

особою – Кобіковою Тетяною Федорівною. Ціна продажу – 144 000,00 грн (сто сорок 

чотири тисячі грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 24 000,00 грн (двадцять чотири тисячі 

грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Панченком Олексієм 

Олексійовичем договір купівлі-продажу нежитлової будівлі (будівля майстерень 

дорожньої дільниці), що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Черкасова, 107Д. Ціна продажу об’єкта – 138 120,00 грн (сто тридцять вісім 

тисяч сто двадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 23 020,00 грн (двадцять три тисячі 

двадцять грн 00 коп.). 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – напівпричіп МАЗ 93971, рік випуску – 1984, колір синій, номер шасі 

84314 (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13) 

приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Малим приватним підприємством 

«ЮГ» (код ЄДРПОУ 21396574), яка єдина подала заяву на участь в електронному 

аукціоні із зниженням стартової ціни, за 25 986,00 грн (двадцять п’ять тисяч дев’ятсот 

вісімдесят шість грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 4331,00 грн (чотири тисячі триста 

тридцять одна грн 00 коп.). 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – автомобіль – самоскид ЗІЛ-ММЗ 4505 (6000), рік випуску – 1988, 

колір синій, номер шасі 2759578 (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Промислова, 13) приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Малим 

приватним підприємством «ЮГ» (код ЄДРПОУ 21396574), яка єдина подала заяву на 

участь в електронному аукціоні із зниженням стартової ціни, за 28 938,00 грн (двадцять 

вісім тисяч дев’ятсот тридцять вісім грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 4 823,00 грн 

(чотири тисячі вісімсот двадцять три грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – автомобіль ЗАЗ 110557, рік випуску – 2006, колір білий, номер кузова 

Y6D11055760038668 (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Промислова, 13) приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Малим 

приватним підприємством «ЮГ» (код ЄДРПОУ 21396574), яка єдина подала заяву на 

участь в електронному аукціоні із зниженням стартової ціни, за 25 014,00 грн (двадцять 

п’ять тисяч чотирнадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 4 169,00 грн (чотири тисячі 

сто шістдесят дев’ять грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – автомобіль – тягач МАЗ 54328 (V-14860), рік випуску – 1992, колір 

білий, номер шасі XTM543280N0000864 (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., 

м. Сміла, вул. Промислова, 13) приватизовано шляхом викупу юридичною особою – 

Малим приватним підприємством «ЮГ» (код ЄДРПОУ 21396574), яка єдина подала 

заяву на участь в електронному аукціоні із зниженням стартової ціни, за 24 132,00 грн 

(двадцять чотири тисячі сто тридцять дві грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 4 022,00 грн 

(чотири тисячі двадцять дві грн 00 коп.). 

 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – група інвентарних об’єктів у складі: приміщення 

ветлабораторії з вигрібною ямою А-1 загальною площею 170,2 м2; гараж на два 

автомобілі «Е-1» загальною площею 94,5 м2; сарай «В-1» загальною площею 59,5 м2; 

туалет «Є-1» загальною площею 2,7 м2; склад пального «Г-1» загальною площею 17,3 

м2; будівля шахтного колодязя із пожежною водоймою «Д-1» загальною площею 2,6 м2; 

склад дезрозчинів «Ж-1» загальною площею 24,7 м2; віварій «Б-1» загальною площею 

84,0 м2, наружний водопровід, наружна каналізація, колонка для накачування води за 

адресою: Волинська область, Рожищенський район, м. Рожище, вул. Гагаріна, 50. 

Покупець об’єкта малої приватизації: Рудь В. В. Ціна, за якою придбано об’єкт малої 

приватизації – 705600,00 грн, у тому числі ПДВ – 117600,00 грн. 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – будівля диспетчерської загальною площею 16,6 м2 за адресою: 

Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 59, що перебуває на балансі Самбірського 

управління водного господарства. Приватизовано Созанським Ігорем Гілярійовичем за 

ціною 27 720,00 грн, у тому числі ПДВ – 4 620,00 грн. 

 

 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – будівля «Берлін», розташована за адресою: Миколаївська обл., 

м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 3, приватизовано шляхом викупу безпосередньо 

єдиним покупцем – фізичною особою – підприємцем Бартель Андрієм Андрійовичем за 

267673,20 грн (двісті шістдесят сім тисяч шістсот сімдесят три грн 20 коп.), у т. ч. ПДВ – 

44612,20 грн (сорок чотири тисячі шістсот дванадцять грн 20 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – аргоно-киснева газофікаційна станція, розташована за адресою: 

Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 29, приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій фізичною особою – підприємцем Савінковим Сергієм 

Сергійовичем за 4753,01 грн (чотири тисячі сімсот п’ятдесят три грн 01 коп.), у т. ч. 

ПДВ – 792,17 грн (сімсот дев’яносто дві грн 17 коп.). 

 

 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною площею 134,4 

м2, 2-го поверху № 20-29 загальною площею 259,0 м2 в літ. «Г-2г» загальною площею 

393,4 м2 (колишня їдальня, інв. № 672) за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, пров. 

Ломоносівський 2-й, буд. 3, що обліковується на балансі ТДВ «СІНІАТ» 

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00290601), приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні з умовами покупцем – фізичною особою – Букарєвим Олександром 

Сергійовичем за 48152,40 грн, у тому числі ПДВ – 8025,40 грн. 

 

 


