
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 10 від 06.03.2019 
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  

об’єкта державної власності 
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській області від 20.02.2019 № 12/01-10-ЗВП затверджено результати 
продажу об’єкта малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного 

підприємства державний шовкорадгосп «Криворізький» за адресою: Дніпропетровська 
обл., Криворізький р-н, с-ще Лісопитомник, вул. Шевченка, 9. Об’єкт приватизовано 

шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій покупцем – юридичною особою – ТОВ 
«ВІЛЬНИЙ ПОСАД». Ціна продажу – 2 220 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 370 000,00 

грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській області від 20.02.2019 № 12/01-09-ЗВП затверджено результати 
продажу об’єкта малої приватизації – одноповерхова будівля літ. «Б» (колишня лазня), 

яка має приміщення з № 1 до № 87, загальною площею 761,6 м2 за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 12. Об’єкт приватизовано 

шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій покупцем – фізичною особою – Юрченком 
Анатолієм Анатолійовичем. Ціна продажу – 3 877,85 грн, у тому числі ПДВ – 646,31 

грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській області від 18.02.2019 № 12/01-08-ЗВП затверджено результати 

продажу об’єкта малої приватизації – єдиний майновий комплекс ДП 
«Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро 
«Елеватормлинмаш» за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 16/18. Об’єкт 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни покупцем – 
юридичною особою ТОВ «БЕСТ КОНТРАКТ». Ціна продажу – 885 543,60 грн, 

у тому числі ПДВ – 147 590,60 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності 



Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській області від 20.02.2019 № 12/01-11-ЗВП затверджено результати 

продажу об’єкта малої приватизації – єдиний майновий комплекс – цех ректифікації  
колишнього структурного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. 

Калініна за адресою: м. Дніпро вул. Коксохімічна, 1. Об’єкт приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій покупцем – юридичною особою – ТОВ «ХІМІЯ – 
СПЕЦТЕХНІКА». Ціна продажу – 8 713 519,20 грн, у тому числі ПДВ – 1 452 253,20 

грн. 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

державної власності 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – 60-квартирний 

житловий будинок за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, смт Димер, 
вул. Соборна (Леніна), 79а, приватизовано шляхом викупу єдиним учасником, 

що подав заяву на участь в аукціоні із зниженням стартової ціни, – фізичною особою – 
Ісаюк Олесею Володимирівною. Ціна продажу об’єкта – 193 646,40 грн, у тому числі 

ПДВ – 32 274,40 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

державної власності 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – 100-квартирний 

житловий будинок (літ. «А») за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, 
смт Терезине, вул. Польова, 5, приватизовано шляхом викупу єдиним учасником, 

що подав заяву на участь в аукціоні із зниженням стартової ціни, – юридичною 
особою – ТДВ «Терезине» (код за ЄДРПОУ 05407982). Ціна продажу об’єкта – 101 

868,60 грн, у тому числі ПДВ – 16 978,10 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

державної власності 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля недіючої лазні за адресою: 

08622, Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул. Варовицька, 10, яка під 
час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Племінний завод 

«Дзвінкове» (правонаступник ПАТ «Дзвінкове»), приватизовано шляхом викупу 
єдиним учасником, що подав заяву на участь в аукціоні з умовами, – фізичною 

особою – Пазюрою Олегом Петровичем. Ціна продажу об’єкта – 64 200,00 грн, у тому 
числі ПДВ – 10 700,00 грн. 

 

 
 

 



КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – приміщення лазні (магазину) загальною 

площею 405,6 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, 

с. Липняжка, вул. Цукровий завод, № 22, що перебуває на балансі ТОВ «Виробничо-
будівельна компанія «ІВВІ’С Україна», код за ЄДРПОУ 34366955 (зберігач), 

приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною 
особою – Юрченком Анатолієм Анатолійовичем за 586,72 грн (п’ятсот вісімдесят 

шість гривень 72 копійки), у тому числі ПДВ – 97,79 грн (дев’яносто сім гривень 79 
копійок). 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 

Окреме майно – нежитлове приміщення, сарай В-1, загальною площею 21,5 м2 за 
адресою: Львівська обл., Перемишлянський р-н, м. Перемишляни, вул. Галицька, 28, 

що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України у 
Перемишлянському районі Львівській області. Приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні без умов. Покупець – фізична особа Мирош Степан Богданович, ціна 
продажу – 6 000,00 грн (шість тисяч гривень 00 коп), у тому числі ПДВ – 1 000,00 грн 

(одна тисяча гривень 00 коп). 

 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів  

малої приватизації 
Окреме майно – будівля магазину за адресою: Сумська область, смт Краснопілля, 

пров. Привокзальний, 9, що обліковується на балансі ПрАТ «Хлібозавод 
«Залізничник», приватизовано фізичною особою – Зікратим А. В., як переможцем 
електронного аукціону, за 19200,00 грн, у тому числі ПДВ – 3200,00 грн. 

Окреме майно – нежитлове приміщення загальною площею 88,3 м2 за адресою: 
Сумська обл., м. Охтирка, пров. Друкарський, 4, що обліковується на балансі 

Північно-східного офіса Державної аудиторської служби України, приватизовано 
фізичною особою – Бабичем Ю. Б., як переможцем електронного аукціону, за 97414,80 
грн, у тому числі ПДВ – 16235,80 грн. 

 

 

 



ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на аукціоні із зниженням  

стартової ціни об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2 (20123, 
Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28) приватизовано 

шляхом викупу фізичною особою – Рябоконем Анатолієм Гавриловичем, який єдиний 
подав заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 18 480,00 грн (вісімнадцять 

тисяч чотириста вісімдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 3 080,00 грн (три 
тисячі вісімдесят гривень 00 копійок). 

 

 


