
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 1 від 01.01.2020 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Окреме майно – будівля лазні літ. А загальною площею 173,5 м2, яка розташована за 

адресою: 22312, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Шевченка, вул. Незалежності, 145 
та перебувала на позабалансовому рахунку Шевченківської сільської ради, код за 

ЄДРПОУ 04326514, приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
Приватним підприємством «Українська економіко-правова група» за ціною 308,59 грн 

(триста вісім грн 59 коп.), у тому числі ПДВ – 51,43 грн (п’ятдесят одна грн 43 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Окреме майно – будівля лазні загальною площею 149,6 м2, яка під час приватизації 
не увійшла до статутного капіталу КСП «Красне», код за ЄДРПОУ 00495154, 
розташованої за адресою: 23204, Вінницька область, Вінницький район, с. Махнівка, 

вул. Фестивальна, 29, приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

Приватним підприємством «Українська економіко-правова група» за ціною 323,14 грн 
(триста двадцять три грн 14 коп.), у тому числі ПДВ – 53,86 грн (п’ятдесят три грн 86 
коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адмінбудинок загальною площею 

146,0 м2 та автогаражі загальною площею 68,8 м2, що знаходяться за адресою: 
Хмельницька обл., смт Віньківці, вул. Гоголя, буд. 3 та обліковуються на балансі 
Головного управління статистики у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02362894, 

приватизовано Приватним підприємством «Українська економіко-правова група», код 
за ЄДРПОУ 21579949, яке стало переможцем електронного аукціону без умов 

(протокол № UA-PS-2019-09-19-000033-2). Ціна продажу з урахуванням ПДВ 
становить 66 853,20 грн (шістдесят шість тисяч вісімсот п’ятдесят три гривні 20 коп.), 

у тому числі ПДВ – 11 142,20 грн (одинадцять тисяч сто сорок дві гривні 20 коп.). 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  

об’єкта державної власності 



Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 18.12.2019 № 12/01- -

ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – нежитлові будівлі 

у складі: нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 374,8 м2, нежитлова будівля 

літ. Б-1 загальною площею 28,4 м2, сарай літ. В, навіси літ. Е, Д, огорожа № 1-4, 6, 
споруда № 5, мостіння № 1, що під час приватизації не увійшли до статутного капіталу 
ВАТ «Дніпроважмаш», що перебувають на балансі Міського центру соціальної 

допомоги (код за ЄДРПОУ 25542943) та розташовані за адресою: м. Дніпро, 
вул. Діамантна, 8. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні зі зниженням 

стартової ціни фізичною особою – Жулєвою Ренатою Євгенівною. Ціна продажу 
об’єкта – 1 140 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 190 000,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації  
на аукціоні без умов 

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Негодою Олександром 
Григоровичем договір купівлі-продажу 13/25 частин нежитлової будівлі літ. А 

площею 494,7 м2 з естакадами літ. а та літ. а1, що розташовані за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Промислова, 9. Ціна продажу об’єкта – 
205 392,00 грн (двісті п’ять тисяч триста дев’яносто дві гривні 00 коп.), у тому числі 

ПДВ – 34 232,00 грн (тридцять чотири тисячі двісті тридцять дві гривні 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 – клуб за адресою: 
вул. Сагайдачного, 7, с. Гордівці Хотинського району Чернівецької області 

приватизовано фізичною особою – Гориним Віталієм Валерійовичем. Ціна, за якою 
придбано об’єкт, становить 11040,00 грн (одинадцять тисяч сорок гривень), у тому 
числі ПДВ – 1840,00 грн (одна тисяча вісімсот сорок гривень). 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
державної власності 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будинок трансформаторної підстанції 

(літер Ц-1) загальною площею 35,6 м2 за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Боженка, 34. Покупець об’єкта малої приватизації: Приватне акціонерне 

товариство «Волиньобленерго». Ціна, за якою придбано об’єкт малої приватизації : 
156000,00 грн, у тому числі ПДВ – 26000,00 грн. 



 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації  

комунальної власності 

Окреме майно – нежитлове приміщення площею 22,2 м2 за адресою: Львівська обл., 
м. Червоноград, вул. С. Бандери, 11, що перебуває на балансі Комунального 

підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано шляхом викупу. 
Покупець – фізична особа Жегало Іван Григорович, ціна продажу –124 974,00 грн, у 

тому числі ПДВ – 20 829,00 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 в електронній формі об’єкт державної власності 

соціально-культурного призначення – лазню, що розташована за адресою: Полтавська обл., 

Семенівський р-н, с. Крива Руда, вул. Миру, 37 та перебуває на балансі ПСП «СС «Криворудська» (код 

ЄДРПОУ 05423120). Приватизовано юридичною особою – ТОВ «Райземінвест – 2017» (код ЄДРПОУ 

41816315), що визнаний переможцем електронного аукціону. Ціна продажу становить з ПДВ 1691,47 грн, 

ПДВ – 281,91 грн  

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
державної власності 

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт державної власності – окреме 

майно – нежитлову будівлю загальною площею 236,1 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл., 

Глобинський р-н, с. Кагамлик, вул. Шевченка, 17а, балансоутримувач СТОВ «Пронозівське» 

(ліквідовано). Приватизовано фізичною особою – Демінським Сергієм Анатолійовичем 

(ідентифікаційний код 2937618339), який визнаний переможцем електронного аукціону. Ціна продажу 

становить з ПДВ 18295,20 грн, ПДВ – 3049,20 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта 
малої приватизації 

Окреме майно – адміністративний будинок загальною площею 293,6 м2 та господарські споруди:  

гараж, Г загальною площею 90,7 м2; господарська будівля загальною площею 12,0 м2; господарська 

будівля загальною площею 4,2 м2; топкова загальною площею 19,4 м2 за адресою: Сумська область,  м. 

Тростянець, вул. Вознесенська, 24, що обліковується на балансі Головного управління статистики у 

Сумській області (код за ЄДРПОУ 02362227), приватизовано фізичною особою – Охріменком В. К., як 

переможцем електронного аукціону, за 1141200,00 грн, у тому числі ПДВ – 190200,00 грн. 

 



ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Окреме майно – нежитлове приміщення, будинок школяра (розмір частки 7/100) за адресою: Сумська 

область, смт Недригайлів, вул. Вишнева, 2, що обліковується на балансі Північно-східного офісу 

Державної аудиторської служби України (код за ЄДРПОУ 40478572), приватизовано фізичною особою – 

Новгородцевим В. О., як учасником електронного аукціону, за 86526,00 грн, у тому числі ПДВ – 

14376,00 грн. 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – гараж площею 105,4 м2 за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Шевченка, 13, що 

обліковується на балансі Головного управління статистики у Сумській області (код за ЄДРПОУ 

02362227), приватизовано фізичною особою – Москаленком П. М., як переможцем електронного 

аукціону,  за 68520,00 грн, у тому числі ПДВ – 11420,00 грн. 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно будівлю столярного цеху (РБУ) «С-2» загальною площею 

1211,7 м2 за адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебуває на балансі ДП 

НВО «Потенціал-Еко» (код за ЄДРПОУ 22555721), приватизовано шляхом викупу орендарем, який 

здійснив невід’ємні поліпшення, юридичною особою – ТОВ «БЕПАС ЕНЕРГО», 

код за ЄДРПОУ 36597879. Вартість, за якою придбано об’єкт, без урахування невід’ємних поліпшень 

становить 1 280 568,00 грн (один мільйон двісті вісімдесят тисяч п’ятсот шістдесят вісім гривень 00 коп.), 

у тому числі сума ПДВ – 213 428,00 грн (двісті тринадцять тисяч чотириста двадцять вісім гривень 00 

коп.). 

 

м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації –  
єдиного майнового комплексу 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 23 грудня 2019 

року № 970 затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – єдиного майнового 

комплексу державного підприємства «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ» за 

адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14-Г, що перебуває на балансі державного підприємства 

«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ». Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з 

умовами Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма-Елітсортнасіння» за ціною 95 520,00 

гривень, в тому числі податок на додану вартість – 15 920,00 гривень. 

 

 


