
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 22 від 29.05.2019 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації, окремого майна 

1. Одноповерхова будівля лазні загальною площею 146,3 м2, що перебуває на 
зберіганні Жданівської сільської ради, код за ЄДРПОУ 04331633, та розташована за 

адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16. 
Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою 
Клюсиком Іваном Дмитровичем за ціною 12145,20 грн (дванадцять тисяч сто сорок 

п’ять грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 2024,20 грн (дві тисячі двадцять чотири грн. 20 
коп.). 

2. Будівля магазину площею 62,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу САТ 
«Самгородоцьке», розташована за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, 
с. Красне, вул. Центральна, 59. Приватизовано шляхом продажу на електронному 

аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій фізичною особою Морозовою Тетяною Олександрівною за ціною 

42,61 грн (сорок дві грн 61 коп.), у тому числі ПДВ – 7,10 грн (сім грн 10 коп.). 

3. Будівля гаража літ. Б площею 79,5 м2, будівля гаража літ. Д площею 36,8 м2, 

будівля дизельної літ. Е площею 34,9 м2, що перебувають на балансі Управління 
Державної казначейської служби України у Тульчинському районі Вінницької області, 

код за ЄДРПОУ 37897753, за адресою: Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 
47. Приватизовано шляхом викупу орендарем фізичною особою – підприємцем 

Полянським Миколою Миколайовичем за 230143,20 грн (двісті тридцять тисяч сто 
сорок три грн 20 коп.), у т. ч. ПДВ – 38357,20 (тридцять вісім тисяч триста п’ятдесят 

сім грн 20 коп.). 

4. Будівля лазні площею 221,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Бершадський цукровий завод» (припинено), що перебуває на зберіганні Бершадської 

міської ради, код за ЄДРПОУ 04051033, за адресою: Вінницька обл., м. Бершадь, 
вул. Покровська, 211с. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні зі 

знижкою 50 % фізичною особою Шевченко Зінаїдою Петрівною за ціною 36001,20 грн 
(тридцять шість тисяч одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 6000,20 грн (шість тисяч 

грн 20 коп.). 

5. Будинок для сезонних працівників літ. «А» загальною площею 655,8 м2 з вхідним 
майданчиком літ. «а» за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, 

с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4а, що перебуває на балансі ПрАТ «Сад України», код 
за ЄДРПОУ 00414316. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій фізичною особою Турчиком Олегом Миколайовичем за ціною за 10081,20 

грн (десять тисяч вісімдесят одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 1680,20 грн (одна 
тисяча шістсот вісімдесят грн 20 коп.). 

6. Будівлі лазні загальною площею 208,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу 

ВАТ «Соколівський цукровий завод», за адресою: 24635, Вінницька обл., 
Крижопільський р-н, с. Соколівка, вул. Терешкової, 74а. Приватизовано шляхом 



продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою Турчиком Олегом 

Миколайовичем за ціною за 6876,00 грн (шість тисяч вісімсот сімдесят шість грн 00 
коп.), у тому числі ПДВ – 1146,00 грн (одна тисяча сто сорок шість грн 00 коп.). 

7. Будівля їдальні літ. «А» загальною площею 428,4 м2 з підвалом літ. «п/А», входом 
в підвал літ. «в/п», ґанками за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, 
с. Сніжна, вул. Шкільна, 4, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «ім. Першої 

Кінної армії», код за ЄДРПОУ 00414322 та перебуває на зберіганні Сніжнянської 
сільської ради, код за ЄДРПОУ 04327790. Приватизовано шляхом продажу на 

електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою Турчиком Олегом 

Миколайовичем за ціною за 8867,88 грн (вісім тисяч вісімсот шістдесят сім грн 88 
коп.), у тому числі ПДВ – 1477,98 грн (одна тисяча чотириста сімдесят сім грн 98 

коп.). 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації  
на аукціоні зі зниженням стартової ціни 

Регіональним відділенням укладено з фізичною особою Клюсиком І. Д. договір 
купівлі-продажу частини адміністративної будівлі (приміщення 3-го поверху) 

загальною площею 362,1 м2, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників, 1а. Ціна продажу об’єкта – 469 156,80 грн, у 
тому числі ПДВ – 78 192,80 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації  
на аукціоні зі зниженням стартової ціни 

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «ФК «ФІНГРУП 
ФАКТОР» (код за ЄДРПОУ 38945479) договір купівлі-продажу будівлі готелю 

«Рассвет» літ. А-7, А'-2, А2-2, А''', а, а-1 загальною площею 11173,1 м2, що 
розташована за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва (колишня Фучика), 30. 
Ціна продажу об’єкта – 55 521 216,00 грн (п’ятдесят п’ять мільйонів п’ятсот двадцять 

одна тисяча двісті шістнадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 9 253 536,00 грн 
(дев’ять мільйонів двісті п’ятдесят три тисячі п’ятсот тридцять шість грн 00 коп.). 

 
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації  
соціально-культурного призначення 

Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальня за адресою: 

Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 47а. 
Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового 



зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною 
особою – Кушніруком Леонідом Олександровичем за ціною 12840,00 грн, у т. ч. 

ПДВ – 2140,00 грн. 

 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок 

за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Квасилів, вул. Молодіжна, 62, що 

перебуває на балансі ПрАТ «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 00728380. 
Приватизовано шляхом викупу фізичною особою Рудиком О. Л., який єдиний подав 

заяву на участь в електронному аукціоні. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 690 
000 (шістсот дев’яносто тисяч) грн 00 копійок, у т. ч. ПДВ – 115 000 (сто п’ятнадцять 

тисяч) грн 00 копійок. 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – комплекс 

дорожнього сервісу за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська,108, що 
перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській області, код за 
ЄДРПОУ 25894919. Приватизовано на електронному аукціоні з умовами юридичною 

особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Транс-Н». Ціна, за якою 
придбано об’єкт, становить 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) грн 01 копійка, у т. ч. 

ПДВ – 2 500 000 (два мільйони п’ятсот тисяч) грн 00 копійок. 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж загальною площею 64,5 м2 у 
будівлі гаражі за адресою: 48300, Тернопільська обл., м. Монастирська, 
вул. Сагайдачного, 3б приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Захарчуком 

Дмитром Васильовичем (ідентифікаційний номер 3113315373), який єдиний подав 
заяву на участь в аукціоні з умовами зі зниженням стартової ціни, за ціною 61 458,00 

(шістдесят одна тисяча чотириста п’ятдесят вісім) грн, у т. ч. ПДВ – 10 243,00 (десять 
тисяч двісті сорок три) грн. 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації окремого майна – комплекс нежитлових будівель та 

споруд Зачепилівської експлуатаційної дільниці (10 од.), місцезнаходження: 64420, 
Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Кочетівка, вул. Будівельна, 1б приватизовано 

шляхом продажу на аукціоні без умов фізичною особою – Гонделем Юрієм 



Станіславовичем за ціною 600001,20 грн (шістсот тисяч одна грн 20 коп.), у тому числі 
ПДВ – 100000,20 грн (сто тисяч грн 20 коп.) 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва «Корпус № 1 разом із 
огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм», розташованого за адресою: 
Олешинська сільська рада, Хмельницький р-н, Хмельницька обл. Комплекс будівель 

та споруд № 6 приватизований Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія 
з управління активами «Ефективні інвестиції» (ПВІФ «Ефективний Плюс»), код за 

ЄДРПОУ 34717659, яке стало переможцем електронного аукціону з умовами 
(протокол № UA-PS-2019-02-21-000129-1). Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 

3000000,00 грн (три мільйони грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 500000,00 грн (п’ятсот 
тисяч грн 00 коп.). 

 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерсько-

акушерський пункт (вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.) 
приватизовано на електронному аукціоні з умовами за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – 
Кушніруком Леонідом Олександровичем. Ціна продажу становить 5 586,00 грн (п’ять 

тисяч п’ятсот вісімдесят шість грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 931,00 грн (дев’ятсот 
тридцять одна грн 00 коп.). 

 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Регіональним відділенням Фонду по Чернігівській області приватизовано шляхом 

продажу на електронному аукціоні об’єкт малої приватизації – незавершене 
будівництво школи за адресою: Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Плоске, 

вул. Мірошника, 5а. Приватизовано фізичною особою – Гейцем О. І. за ціною 27 
264,00 грн, у т. ч. ПДВ – 4 544,00 грн. 

 


