
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 23 від 27.05.2020 

 

АПАРАТ ФОНДУ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – оздоровчий 

комплекс «Прикарпаття» за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. 

Грушевського, 7, що  перебуває на балансі Національного банку України, 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Конате груп» (код  за ЄДРПОУ 43309143). Ціна продажу об’єкта 

становить 20 796 000,00 грн (двадцять мільйонів сімсот дев’яносто шість тисяч 

гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 3 466 000,00 грн (три мільйони чотириста 

шістдесят шість тисяч гривень 00 копійок). 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гаражі загальною площею 87,3 м2, що 

знаходяться за адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 та 

обліковуються на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Хмельницькій 

області, код за ЄДРПОУ 05446893, приватизовано громадянином України – 

Семеновим Павлом Георгійовичем (РНОКПП 2906225511), який став переможцем 

електронного аукціону без умов, що відбувся 17.03.2020. Ціна продажу з урахуванням 

ПДВ становить187 800,00 грн (сто вісімдесят сім тисяч вісімсот грн 00 коп.), у тому 

числі ПДВ – 31 300,00 грн (тридцять одна тисяча триста грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення – бокс-гараж 

загальною площею 33,5 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, 

Летичівський район, смт Летичів, вул. Ю. Савіцького, 16/4 та обліковується на балансі 

Державної установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія», код за 

ЄДРПОУ 38481895, приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю 

«КОМПЛЕКТУХА» (код  за ЄДРПОУ 39260516), яке стало переможцем електронного 

аукціону без умов, що відбувся 17.03.2020. Ціна продажу з урахуванням ПДВ 

становить 60 666,67 грн (шістдесят тисяч шістсот шістдесят шість грн 67 коп.), у тому 

числі ПДВ – 10 111,11 грн (десять тисяч сто одинадцять грн 11 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля виробничих приміщень літ. «Б» 

площею 33,9 м2, пожежний резервуар, зливна каналізація, що знаходяться за адресою: 

Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 та обліковуються на 

балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 

05446893, приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю «АНТЕЙ 

ІНВЕСТ ГРУП», код за ЄДРПОУ 38116904, яке єдине подало заяву на участь в 

аукціонні із зниженням стартової ціни. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 

601,20 грн (шістсот одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 100,20 грн (сто грн 20 коп.). 

 



 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про затвердження результатів продажу  об’єкта державної 

власності 

Наказом Регіонального відділення від 13.05.2020 № 12/01-12-ЗВП затверджено 

результати продажу об’єкта державної власності – незавершеного будівництва 

«Відновлювально-оздоровчий комплекс», що розташований за адресою: м. Дніпро, пл. 

Академіка Стародубова, 3. Об’єкт приватизовано шляхом викупу фізичною особою – 

Капустіним В’ячеславом Львовичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні з 

продажу зазначеного об’єкта. Ціна продажу об’єкта – 1 620 000,00 грн (один мільйон 

шістсот двадцять тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 270 000,00 грн (двісті 

сімдесят тисяч грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – малоповерхова 

житлова забудова у м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга), розташований за адресою: 

Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 10, приватизовано Товариством 

з обмеженою відповідальністю «П’ЯТА СТРАЖА» (код за ЄДРПОУ 30604618), якого 

визначено переможцем в аукціоні із зниженням стартової ціни. Ціна, за якою 

придбано об’єкт, становить 66 240,00 грн (шістдесят шість тисяч двісті сорок грн 00 

коп.), у т. ч. ПДВ – 11 040,00 грн (одинадцять тисяч сорок грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт незавершеного будівництва – гараж (літ. А, оглядова яма до літ. «А») 

загальною площею 51,8 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., 

Веселівський р-н, смт Веселе, вул. Мостова, буд. 2а, приватизовано фізичною особою 

– Шевченком Ярославом Сергійовичем, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні 

без умов. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 6 000,00 грн (шість тисяч грн 00 

коп.), у т. ч. ПДВ – 1 000,00 грн (одна тисяча грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про затвердження результатів продажу об’єкта державної 

власності 

Наказом регіонального відділення від 18.05.2020 № 12/01-13-ЗВП затверджено 

результати продажу об’єкта державної власності – гаража загальною площею 33,7 м2, 

що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Свято-

Миколаївська, 43, гараж 2. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні без 

умов фізичною особою – Пістрюгою Сергієм Миколайовичем. Ціна продажу об’єкта 

приватизації з урахуванням ПДВ становить 120 360,00 грн (сто двадцять тисяч триста 

шістдесят грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 20 060,00 грн (двадцять тисяч шістдесят 

грн 00 коп.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої  приватизації державної 

власності 

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: будівля артезіанської 

свердловини площею 11,1 м2, будівля насосної станції площею 4,8 м2 за адресою: 

Львівська область, м. Золочів, вул. Бродівська, 19. Приватизовано юридичною особою 

– Приватним підприємством «МІЛА» за ціною 10 248,00 грн, у тому числі ПДВ – 1 

708,00 грн. 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво, законсервований об’єкт – 

лазня загальною площею 266,4 м2 за адресою: Рівненська область, Дубровицький 

район, с. Велюнь, вул. Садова, 8а приватизовано юридичною особою – Товариством з 

обмеженою відповідальністю «КОМПЛЕКТУХА», код за ЄДРПОУ 39260516. Ціна, за 

якою придбано об’єкт приватизації, – 1 164,10 грн (одна тисяча сто шістдесят чотири 

грн 10 коп.), у тому числі ПДВ – 194,02 грн (сто дев’ яносто чотири грн 02 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі столярного цеху загальною 

площею 209,1 м2 за адресою: 34700, Рівненська область, Корецький р-н, м. Корець, 

вул. Київська, 200 приватизовано фізичною особою – Біленком Вадимом 

Миколайовичем (обліковий номер платника податку 2426206859). Ціна, за якою 

придбано об’єкт приватизації, – 19 616,40 грн (дев’ятнадцять тисяч шістсот 

шістнадцять грн 40 коп.), в тому числі ПДВ – 3 269,40 грн (три тисячі двісті шістдесят 

дев’ять грн 40 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі корівника для ВРХ на 50 голів 

загальною площею 1280,1 м2 за адресою: Рівненська обл., Острозький р-н, с. Слобідка, 

вул. Мала Слобідка, 60 приватизовано фізичною особою – Ковальовим Юрієм 

Андрійовичем (обліковий номер платника податку 2839402754). Ціна, за якою 

придбано об’єкт приватизації, – 33 120,00 грн (тридцять три тисячі сто двадцять грн 00 

коп.), в тому числі ПДВ – 5 520,00 грн (п’ять тисяч п’ятсот двадцять грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля складу загальною площею 231,1 

м2 за адресою: 35442, Рівненська область, Гощанський район, с. Бугрин, вул. 

Перемоги, 2а приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «СТП Екоресурс», код за ЄДРПОУ 00906781. Ціна, за якою 

придбано об’єкт приватизації, – 770,52 грн (сімсот сімдесят грн 52 коп.), у тому числі 

ПДВ – 128,42 грн (сто двадцять вісім грн 42 коп.). 

 

 

 



 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля їдальні загальною площею 147,6 

м2, що не увійшла до статутного капіталу КСП «Білашівське» та знаходиться за 

адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Білашів, вул. Франка Івана, 5, 

приватизовано фізичною особою – Рибак Оленою Павлівною, ІПН: 2729608400. Ціна, 

за якою придбано об’єкт приватизації, – 638,70 грн (шістсот тридцять вісім грн 70 

коп.), у тому числі ПДВ – 106,45 грн (сто шість грн 45 коп.). 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративне приміщення загальною 

площею 32,4 м2 за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. 

Гагаріна, 9, балансоутримувач: Головне управління статистики у Харківській області, 

код за ЄДРПОУ 02362629, орган управління – Державна служба статистики України, 

приватизовано на електронному аукціоні без умов учасником, який надав найвищу 

цінову пропозицію – фізичною особою – Крамаром Ігорем Миколайовичем за 

43320,00 грн (сорок три тисячі триста двадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 

7220,00 грн (сім тисяч двісті двадцять грн 00 коп.). 

 

 


