
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 33 від 14.08.2019 
 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єктів малої приватизації 

1. Окреме майно – нежитлові вбудовані приміщення на другому поверсі – 179,4 м2, 

на третьому поверсі – 22,0 м2, на четвертому поверсі – 186,7 м2, загальною площею 

388,1 м2 у шестиповерховому виробничо-складському корпусі з прибудовами, які 
перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький оптико-механічний 
завод», розташовані за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25. Приватизовано 

шляхом викупу орендарем юридичною особою – Спільним українсько-іспанським 
підприємством у формі ТОВ «СПЕРКО УКРАЇНА» за ціною 1 724 560,80 грн (один 

мільйон сімсот двадцять чотири тисячі п’ятсот шістдесят грн 80 коп.), у т.ч. ПДВ – 
287 426,80 грн (двісті вісімдесят сім тисяч чотириста двадцять шість грн 80 коп.) 

2. Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ 

ДП «Хмельницький завод залізобетонних конструкцій та виробів», що знаходиться за 
адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с-ще Богданівці, вул. Заводська, 1/2Б, 

який обліковується на балансі та перебуває в оренді ТОВ «Будіндустрія», код ЄДРПОУ 
23846410, приватизований ПВКП «БУДЗАЛІЗОБЕТОН», яке стало переможцем 

електронного аукціону без умов (протокол № UA-PS-2019-04-12-000027-1). Ціна 
продажу з урахуванням ПДВ – 6600012,00 грн (шість мільйонів шістсот тисяч 

дванадцять гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 1100002,00 грн. 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Українська виробничо-наукова лабораторія імуногенетики» (код ЄДРПОУ 14277337) 

за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 77, приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні з умовами фізичною особою Дмухом Олександром Вікторовичем. 

Ціна продажу об’єкта становить 721 320,00 грн, у тому числі ПДВ – 120 220,00 грн. 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – огорожа (залізобетонні плити – 

13 одиниць) за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Крисовичі, 
вул. Стрілецька, 4, приватизовано шляхом викупу Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Каменяр» за ціною 7 085,00 грн, у тому числі ПДВ – 1 180,83 грн. 

 

 



РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – база дільниці № 10, у складі: виробничо-побутового 

корпусу, А-2, загальною площею 369,1 м2; складу, Б-1, загальною площею 396,6 м2; 

виробничого майданчика № 1 (змощення) загальною площею 570,0 м2; виробничого 

майданчика № 2 (змощення) загальною площею 1097,1 м2, огорожі (№ 1, № 4, № 5) – 
78,0 пог. м, воріт (№ 2) – 6,0 пог. м; воріт (№ 3) – 6,0 пог. м, за адресою: 34354, 

Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Стара Рафалівка, вул. Приміська,1, 
що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код 

ЄДРПОУ 24584661, приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з 
умовами, переможцем аукціону – фізичною особою – підприємцем Павлишиним 

Євгенієм Павловичем. Ціна продажу становить 2 040 000,00 грн (два мільйони сорок 
тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 340 000,00 грн (триста сорок тисяч гривень 

00 коп.). 

 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  

та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації, об’єкт соціально-культурного призначення – будинок 

культури за адресою: Луганська область, Сватівський р-н, с. Гончарівка, 
вул. Центральна, 62, балансоутримувач відсутній. Приватизовано шляхом продажу на 

електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій покупцем – фізичною особою 
Горшковим О. О. за 5797,18 грн, у тому числі ПДВ – 966,20 грн. 

 

 


