
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 18-19 від 08.05.2019 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів  
малої приватизації 

Незавершене будівництво базару, розташованого за адресою: Вінницька обл., 
Іллінецький р-н, с. Білки, вул. Жовтнева, 2, що перебував на зберіганні Дашівської 

селищної ради. Приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на 
участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій, – фізичною особою Химичем А. С. за 
1264,80 грн, у тому числі ПДВ – 210,80 грн. 

 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт соціально-культурного призначення – база відпочинку «Вертикаль» за 
адресою: Донецька область, м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, 102, що обліковується 
на балансі ВАТ «Трест Донецькшахтопроходка» (код ЄДРПОУ 00180841), 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами покупцем – фізичною особою 
Федоровим А. С. за 117240,00 грн, у тому числі ПДВ – 19540,00 грн. 

 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс Районного 
міжгосподарського комбінату сільського комунального господарства 

«Райсількомунгосп» за адресою: 12601, Житомирська обл., смт Брусилів, 
вул. Лермонтова, 70 приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Фермерське 

господарство «Габенець», яка єдина подала заяву на участь в електронному аукціоні, 
за ціною 570600,00 грн, у т. ч. ПДВ – 95100,00 грн. 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
державної власності 

Об’єкт державної власності – об’єкт соціально-культурного призначення – база 
відпочинку «Дружба» з обладнанням у кількості 24 одиниці за адресою: Київська 

область, Броварський район, с. Пухівка, вул. Набережна, 13, який під час 



приватизації не увійшов до статутного капіталу відкритого акціонерного товариства 
«Броварський завод будівельних конструкцій» (правонаступник – ПрАТ 

«Броварський завод залізобетонних конструкцій» (код ЄДРПОУ 01273711), 
приватизовано шляхом викупу балансоутримувачем – юридичною особою – ПрАТ 

«Броварський завод залізобетонних конструкцій». Ціна продажу об’єкта становить 
2 480 158,80 (два мільйони чотириста вісімдесят тисяч сто п’ятдесят вісім гривень 80 

коп.), в т. ч. ПДВ – 413 359,80 (чотириста тринадцять тисяч триста п’ятдесят дев’ять 
гривень 80 коп.). 

 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – комплекс будівель споруд та 

обладнання у складі: штаб-прохідна (літ. АА1) 182,7 м2; склад-сховище (літ. Н) 

839,1 м2; сховище (літ. П) 878,7 м2; сховище (літ. С) 873,2 м2; трансформаторна 

підстанція (літ. Б); навіс (літ. В); убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); 
гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до 
підвалу (літ. К); вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне 

(літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ґанок, кр; 
ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр.3; ґанок, кр.4; ґанок, кр.5; ґанок, кр.6; ворота, №; 

ворота, № 1; ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4, розташований за адресою: 
Кіровоградська обл., Кіровоградський район, с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, 2, 

що перебуває на балансі Кіровоградської районної державної адміністрації (код 
ЄДРПОУ 04055067). Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю 

«ЮНІВЕРСАЛ ІНДАСТРІ ЕНТЕРПРАЙЗ» (код ЄДРПОУ 42709684) за 252 955,68 грн 
(двісті п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят п’ять гривень 68 коп.), у тому числі 

податок на додану вартість у розмірі 42 159,28 грн (сорок дві тисячі сто п’ятдесят 
дев’ять гривень 28 коп.). 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів  
малої приватизації 

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-
1,6 (2 шт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор за адресою: Львівська 
область, м. Червоноград, вул. Промислова, 4 продано на електронному аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій, який відбувся 25 березня 2019 року. Балансоутримувач ПАТ «Зміна», код 

ЄДРПОУ 22405648. Приватизовано фізичною особою – Карпюком Михайлом 
Степановичем за ціною 114,68 грн, у тому числі ПДВ – 19,11 грн. 



Об’єкт незавершеного будівництва – очисні споруди за адресою: Львівська область, 
м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 27е продано на електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, 
який відбувся 25 березня 2019 року. Балансоутримувач – Роздільське ДГХП «Сірка», 

код ЄДРПОУ 05792891. Приватизовано юридичною особою – Товариством з 
обмеженою відповідальністю «СТАЛЬ ПОСТАЧ» за ціною 20 602,38 грн, у тому числі 

ПДВ – 3 433,73 грн. 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – 32-квартирний житловий 

будинок з надбудовою за адресою: Харківська область, Балаклійський район, 
с. Пришиб, вулиця 40 років Перемоги, 11. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні 

з умовами товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» 
(код ЄДРПОУ 39365736) за ціною 122586,00 грн (сто двадцять дві тисячі п’ятсот 

вісімдесят шість гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 20431,00 грн (двадцять тисяч 
чотириста тридцять одна гривня 00 коп.). 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Окреме майно – приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною площею 

226,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі (19300, Черкаська обл., смт Лисянка, 
вул. Гетьманський шлях, 20) приватизовано шляхом викупу фізичною особою – 

Клюсиком Іваном Дмитровичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні із 
зниженням стартової ціни в електронній формі, за 314 533,20 (триста чотирнадцять 

тисяч п’ятсот тридцять три гривні 20 копійок), у тому числі ПДВ – 52 422,20 
(п’ятдесят дві тисячі чотириста двадцять дві гривні 20 копійок). 

 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Приватизовано шляхом викупу об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво 
адміністративного будинку, розташованого за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, 

вул. Бунівка, 2. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в 
аукціоні, – ТОВ «ІЧНЯ ЕКОПРОДУКТ» (код 42505545) за 732 000 грн, в т.ч. ПДВ – 
122 000 грн. 

 



ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів  

малої приватизації 
1. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – «Будівля колишньої пошти загальною 

площею 58,7 м2» (Одеська область, м. Подільськ, вул. Бочковича, 99; 

балансоутримувач – відсутній) приватизовано фізичною особою – Івченко Тетяною 
Іванівною, яка визнана переможцем електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого надання цінових пропозицій. Ціна, за якою 
придбано об’єкт, становить 2810,66 грн (дві тисячі вісімсот десять гривень 66 коп.), у 
тому числі ПДВ – 468,44 грн (чотириста шістдесят вісім гривень 44 коп. 

2. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – «Будівля магазину літ. № 37 

загальною площею 69,8 м2» (Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. 

Автомобільна, 1; балансоутримувач – ВАТ «АТП-15173», код ЄДРПОУ 03118067) 
приватизовано юридичною особою – ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ІНДУСТРІЯ» (код 
ЄДРПОУ 37123884), яке визнано переможцем електронного аукціону за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого надання цінових пропозицій. 
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 9120,00 грн (дев’ять тисяч сто двадцять 

гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 1520,00 грн (одна тисяча п’ятсот двадцять 
гривень 00 коп.). 

3. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – «Будівля недіючої лазні загальною 
площею 161,8 м2» (Одеська область, Лиманський р-н, с. Трояндове, вул. Шевченка, 2; 

балансоутримувач – відсутній) приватизовано фізичною особою – Юрченко Анатолієм 
Анатолійовичом, який визнаний переможцем електронного аукціону за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого надання цінових пропозицій. 
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 603,00 грн (шістсот три гривні 00 коп.), у 

тому числі ПДВ – 100,50 грн (сто гривень 50 коп.). 
4. Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – «База відпочинку 

«Дорожник» (Одеська область, Татарбунарський р-н, с. Приморське, курорт 

«Расєйка», вул. Радостная, 59) балансоутримувач – ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код 
ЄДРПОУ 03449841) приватизовано фізичною особою – Бролінська Олена Миколаївна, 

яка визнана переможцем електронного аукціону зі зниженням стартової ціни. Ціна, за 
якою придбано об’єкт, становить 628800,00 грн (шістсот двадцять вісім тисяч вісімсот 

гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 104800,00 грн (сто чотири тисячі вісімсот 
гривень 00 коп.).  

5. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – «Будівля колишньої їдальні» (м. Одеса, 

вул. Плієва, 1-Г; балансоутримувач – відсутній) приватизовано юридичною особою – 

ТОВ «АВТОБОСС (код ЄДРПОУ 36529606), яке визнано переможцем електронного 

аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 2029298,40 грн (два мільйони 

двадцять дев’ять тисяч двісті дев’яноста вісім гривень 40 коп.), у тому числі ПДВ – 

338216,40 грн (триста тридцять вісім тисяч двісті шістнадцять гривень 40 коп.). 

 


