
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 28 від 10.07.2019 
 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна 

Нежитлові будівлі: корівника літ «Е» загальною площею 949,8 м2, вагової літ «І» 

загальною площею 18,7 м2, вбиральні літ «О» загальною площею 6,8 м2, складу-

комори літ «Р», «Р1», «Р2», «Р3» загальною площею 436,1 м2, що не увійшли до 
статутного капіталу СВАТ «Колибабинське», код ЄДРПОУ 0118397, за адресою: 
22072, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Колибабинці, вул. Колгоспна, 1а, 

що перебувають на зберіганні АПНВП «Візит». Приватизовано шляхом продажу на 
електронному аукціоні з умовами юридичною особою – АПНВП «Візит» за 142 998,00 

грн (сто сорок дві тисячі дев’ятсот дев’яносто вісім грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 
23 833,00 грн (двадцять три тисячі вісімсот тридцять три грн 00 коп.). 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові приміщення фрагменту 

підвалу № 1, 4, 6, 10, 11 та фрагменту 1-го поверху № 1, 2, 3, 5-13, 15 в літ. «А-5» 

загальною площею 444,7 м2 за адресою: м. Харків, проспект Науки (проспект Леніна), 
35 приватизовано шляхом викупу юридичною особою – ТОВ «СПІЛЬНА СПРАВА 

ЛТД» за ціною 3 400 680,00 грн (три мільйони чотириста тисяч шістсот вісімдесят 
гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 566 780,00 грн (п’ятсот шістдесят шість тисяч 
сімсот вісімдесят гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові приміщення № 1¸7 на 1-му 

поверсі одноповерхової нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 181,5 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Свинаренка Петра, 14 приватизовано шляхом викупу 

юридичною особою – ТОВ «РІМОК» за ціною 224 400,00 грн (двісті двадцять чотири 
тисячі чотириста гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 37 400,00 грн (тридцять сім 

тисяч чотириста гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

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

площею 362,6 м2: підвалу № 1¸3 заг. пл. 124,1 м2; 1-го поверху № 1¸11 заг. пл. 115,5 м2; 

2-го поверху № 1¸7 заг. пл. 123,0 м2 в нежитловій будівлі літ. «Б-3» за адресою: 61002, 

м. Харків, вул. Сумська, буд. 108 приватизовано шляхом викупу юридичною особою – 
ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «ФАКТОР» за ціною 2 587 467,60 грн (два мільйони 

п’ятсот вісімдесят сім тисяч чотириста шістдесят сім гривень 60 коп.), у тому числі 



ПДВ – 431 244,60 грн (чотириста тридцять одна тисяча двісті сорок чотири гривні 60 
коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – одноквартирний житловий 
будинок за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка, 

вул. Молодіжна, 31 приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною 
особою – підприємцем – Березовським Є. В. за ціною 1255,80 грн (одна тисяча двісті 

п’ятдесят п’ять гривень 80 коп.), у тому числі ПДВ – 209,30 грн (двісті дев’ять гривень 
30 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

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

будинок за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка, 
вул. Молодіжна, 33 приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною 

особою – підприємцем – Березовським Є. В. за ціною 1162,80 грн (одна тисяча сто 
шістдесят дві гривні 80 коп.), у тому числі ПДВ – 193,80 грн (сто дев’яносто три 
гривні 80 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – одноквартирний житловий 
будинок за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка, 

вул. Молодіжна, 35 приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною 
особою – підприємцем – Березовським Є. В. за ціною 1377,60 грн (одна тисяча триста 

сімдесят сім гривень 60 коп.), в тому числі ПДВ – 229,60 грн (двісті двадцять дев’ять 
гривень 60 коп.). 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт державної власності – єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Ватутінське вантажно-транспортне управління» (код за ЄДРПОУ 34675640), місце-
знаходження: Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Кривошеї Лейтенанта, 113 
приватизовано юридичною особою – ТОВ «РОЗВИТОК-СВ» (код за ЄДРПОУ 

40745516), яку визнано переможцем аукціону в електронній формі за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, за 

8 400 001,20 (вісім мільйонів чотириста тисяч одна гривня 20 копійок), у тому числі 
ПДВ – 1 400 000,20 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 грн, 

у тому числі ПДВ – 2 447 600,00 грн. 

 

 


