
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 30 від 08.07.2020 
 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна 

Будівля їдальні літ. «№ 1» загальною площею 746,2 м2 з ґанком, яка розташована за 
адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Промислова, 7а та перебуває на зберіганні 

ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код за ЄДРПОУ 03449841, приватизовано шляхом 
викупу юридичною особою – ТОВ «ЛОЗА 2018», код за ЄДРПОУ 42722422, яке єдине 

подало заяву на участь в електронному аукціоні із зниженням стартової ціни, за ціною 
998956,20 грн (дев’ятсот дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят шість грн 20 коп.), 

у тому числі ПДВ – 166492,70 грн (сто шістдесят шість тисяч чотириста дев’яносто дві 
грн 70 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами приміщення 

їдальні площею 308,8 м2 (Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6), що не увійшла 
до статутного капіталу ВАТ «Ямпільський консервний завод» (код за ЄДРПОУ 
00374025) та перебувала на балансі ПрАТ «Агропереробник» (код за ЄДРПОУ 

00374025) фізичною особою за ціною 12970,80 грн, у т.ч. ПДВ – 2161,80 грн. 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні 

Регіональне відділення уклало з юридичною особою ТОВ «ЛЕКС ІСТЕЙТ» договір 

купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – службове приміщення загальною 

площею 634,4 м2, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської 
служби України у Широківському районі Дніпропетровської області (код за ЄДРПОУ 

36729624) та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський район, 
смт Широке, вул. Соборна, 119. Ціна продажу об’єкта – 93 609,60 грн, у тому числі 

ПДВ – 15 601,60 грн. 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів державної власності 

Об’єкт малої приватизації – прохідна, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 

«Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710, розташований за адресою: 17044, 
Чернігівська обл., м. Остер, Козелецький район, вул. Зайцева, 127, приватизовано 

шляхом продажу на електронному аукціоні фізичною особою – Христосенко К. В. 
(код 3066803445). Ціна продажу об’єкта приватизації становить 11 998,78 грн, у т. ч. 

ПДВ  – 1 999,80 грн. 



 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та 

Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі 
об’єкт державної власності, об’єкт незавершеного будівництва – автомийку літ. «А», 

що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 124 та 
перебуває на балансі ВАТ «Хорольське АТП-15346» (код ЄДРПОУ 03118207). 

Приватизовано шляхом викупу юридичною особою –  Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Техносертифік» (ЄДРПОУ 39681402).  Ціна продажу об’єкта: з 

урахуванням ПДВ –18000,00 грн, ПДВ – 3000,00 грн. 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна 

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – нежитлові приміщення адмінбудинку 

загальною площею 395,0 м2, у т. ч. площа нежитлових приміщень адмінбудинку – 

374,0 м2, ґанок – 21,0 м2, за адресою: Житомирська обл., Романівський р-н, 
смт Романів, вул. Небесної Сотні, 1, що перебуває на балансі Пулинського 

міжрайонного управління водного господарства (код ЄДРПОУ 05579849), 
приватизовано шляхом продажу не електронному аукціоні з умовами ФОП Ходаком 

Ігорем Євгеновичем за ціною 794400,00 грн (сімсот дев’яносто чотири тисячі 
чотириста гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 132400,00 грн (сто тридцять дві тисячі 

чотириста гривень 00 копійок). 

 

м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 
23 червня 2020 року № 322 затверджено результати продажу об’єкта малої 

приватизації – окремого майна – вбудованого нежитлового приміщення громадського 

призначення загальною площею 85,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна 
(колишня – вул. Івана Кудрі), будинок 43, що перебуває на балансі Державного 

підприємства «ЕКО». Приватизовано шляхом викупу фізичною особою – підприємцем 
Бабич Батімою Нигметівною за ціною 3 020 736,00 грн, у т. ч. ПДВ – 503 456,00 грн. 

 

 


