
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 27 від 03.07.2019 
 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації, окремого майна  

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – протипожежна господарська мережа за 
адресою: 24615, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. 

Благовіщенська, 103, що не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Крижопільський 
цукровий завод». Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій юридичною особою – ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» за ціною 

481 126,94 грн (чотириста вісімдесят одна тисяча сто двадцять шість грн 94 коп.), 
у т. ч. ПДВ – 80 187,82 грн (вісімдесят тисяч сто вісімдесят сім грн 82 коп.).  

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля гаража площею 23,8 м2 за 
адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Центральна, 17, що перебуває на 

балансі Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському 
районі Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 37824388), приватизовано на 
електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Радченком Олександром 
Сергійовичем за 212,32 грн (двісті дванадцять гривень 32 копійки), у т. ч. ПДВ – 

35,39 грн (тридцять п’ять гривень 39 копійок). 

 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації незавершеного будівництва 
Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво дільничної лікарні на 25 ліжок 

за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 
52. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
фізичною особою – Зеленським Валерієм Вікторовичем за ціною 6630,00 грн, 

у т. ч. ПДВ – 1105,00 грн.  

 

 

 



КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

державної власності 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – 52-квартирний 

житловий будинок за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул. 

Васильківська, 159, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ 
«Племінний завод «Дзвінкове» (правонаступник ПАТ «Дзвінкове»), приватизовано 

шляхом продажу на аукціоні з умовами юридичною особою – ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ 
ІНДАСТРІ ЕНТЕРПРАЙЗ» (код ЄДРПОУ 42709684). Ціна продажу об’єкта становить 

732 012,00 грн, у тому числі ПДВ – 122 002,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
державної власності 

Окреме майно – нежитлова будівля їдальні (літ. А) площею 129,7 м2, прибудови (літ. 

а) площею 140,2 м2, ґанку (літ. а1), ґанку (літ. а2) за адресою: Київська обл., 
м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 27А, яка під час приватизації не увійшла до 
статутного капіталу відкритого акціонерного товариства «Березанське» 

(правонаступник – ПАТ «Березанське»; код ЄДРПОУ 00849994) приватизовано 
шляхом викупу балансоутримувачем – ПАТ «Березанське». Ціна продажу об’єкта 

становить 207 240,00 грн, у тому числі ПДВ – 34 540,00 грн.  

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації державної власності 

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

учбового корпусу літ. «Ж-1» площею 435,1 м2, одноповерхова будівля майстерні літ. 

«В-1» площею 227,3 м2, навіс літ. «З-1» площею 102,5 м2, навіс літ. «І-1» площею 

169,3 м2 за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 27а, що перебуває на балансі 
Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних 

автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Приватизовано шляхом викупу. 
Покупець – юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТКД – 

ПОСТАЧ», ціна продажу – 1 145 541,60 грн, у тому числі ПДВ – 190 923,60 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта 
малої приватизації  

Об’єкт малої приватизації державної власності – пакет акцій розміром 50,0055 % 

статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Оснастка» (код ЄДРПОУ 
05797977; місцезнаходження: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25) 



приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Покупець 

об’єкта – ТОВ «ВОЛИНЬПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 42087246). Ціна, за якою 
придбано об’єкт, становить 184823,31 грн (сто вісімдесят чотири тисячі вісімсот 

двадцять три гривні 31 копійка) без ПДВ.  

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт державної власності – державний пакет акцій розміром 38,0224 % у 

статутному капіталі ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла» (код за ЄДРПОУ 31982410) 
(20708, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 24/4) приватизовано юридичною 

особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-торгівельна 
компанія «ГЕМОПЛАСТ» (код за ЄДРПОУ 40068132), що визнано переможцем 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій, за 43 024,76 (сорок три тисячі двадцять чотири гривні 76 

копійок) без ПДВ. 

 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі та споруди пансіонату 

«Буковина» (реєстраційний номер 81411187321) за адресою: вул. Озерна, 13, с. Валя 
Кузьмина, Глибоцький р-н, Чернівецька обл., що перебуває на балансі ДП 

«Управління справами Фонду державного майна України», приватизовано фізичною 
особою – підприємцем – Поповичем Павлом Івановичем, який єдиний подав заяву на 
участь в електронному аукціоні з умовами. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 

6 682 200,00 грн (шість мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі двісті грн 00 коп.), 
у тому числі ПДВ – 1 113 700,00 грн (один мільйон сто тринадцять тисяч сімсот грн 00 

коп.). 
 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкт малої 

приватизації – незавершене будівництво будівель культурно-спортивного призначення 

за адресою: Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Грабівка, вул. Шкільна, 2а. 
Покупець фізична особа – Ковальов Ю. А. за ціною 92 269,04 грн, у т. ч. ПДВ – 

15 378,17 грн.  

 



м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації – окремого майна 
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 

18 червня 2019 року № 453 затверджено результати продажу об’єкта малої 

приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею 696,0 м2 за 
адресою: м. Київ, вул. Олегівська, 32. Приватизовано шляхом викупу юридичною 

особою – ТОВ «Охоронна компанія «Альфа Безпека» за ціною 14 685 600,00 гривень, 
у тому числі ПДВ – 2 447 600,00 гривень. 

 

 

 


