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АПАРАТ ФОНДУ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
єдиного майнового комплексу 

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«КИЇВМАШСЕРВІС» за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 4 приватизовано 

юридичною особою – товариством з обмеженою відповідальністю «І-СТЕЙТ» (код за 
ЄДРПОУ 40826343). Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 24 000 000,00 грн 

(двадцять чотири мільйони гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 4 000 000,00 грн 
(чотири мільйони гривень 00 копійок). 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна 

Будівля лазні з прибудованою котельнею площею 261,3 м2, що не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Красносільський цукровий завод», розташована за адресою: 

24421, Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Красносілка, вул. Заводська, 10а. 
Приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – 
Турчиком Олегом Миколайовичем за ціною 13513,20 грн (тринадцять тисяч п’ятсот 

тринадцять грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 2252,20 грн (дві тисячі двісті п’ятдесят дві 
грн 20 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
соціально-культурного призначення 

Їдальня-магазин з обладнанням (7 одиниць), розташована за адресою: 22133, Він-
ницька обл., Козятинський р-н, с. Садове, вул. Центральна, 6. Приватизовано шляхом 

продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Турчиком Олегом 

Миколайовичем за ціною 3009,64 грн (три тисячі дев’ять грн 64 коп.), у тому числі 
ПДВ – 501,61 грн (п’ятсот одна грн 61 коп.). 

 

 

 

 



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – виробнича база у складі: 1/2 частина 

адмінприміщення літ. «А» площею 225,3 м2, гараж літ. «Г» загальною площею 111,0 м2 

за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, 
вул. Курчатова, 40а, що перебуває на балансі ДП «НЕК «Укренерго», код за ЄДРПОУ 

00100227, приватизовано на електронному аукціоні без умов юридичною особою – 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Зерновик», код за ЄДРПОУ 33328882, за 
262 486,80 грн (двісті шістдесят дві тисячі чотириста вісімдесят шість грн 80 коп.), 

у тому числі податок на додану вартість у розмірі 43 747,80 грн (сорок три тисячі 
сімсот сорок сім грн 80 коп.). 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації: об’єкт соціально-культурного призначення – база 

відпочинку «Гребенів» (два дерев’яних щитових будиночки: літ.»З-1» площею 62,5 м2; 

літ. «И-1» площею 62,8 м2) за адресою: Львівська область, Сколівський р-н, 

с. Гребенів, вул. Шевченка,155. Балансоутримувач – Приватне акціонерне товариство 
Автотранспортне підприємство «Західводбуд». Приватизовано Хіхлашком Зіновієм 

Євгенійовичем за ціною 342 001,20 грн, в тому числі ПДВ – 57 000,20 грн. 

 

РІВНЕНЬСКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – картоплесховище у складі: 

картоплесховище Д-1 загальною площею 1092,5 м2; навіс д1 загальною площею 

71,0 м2; навіс д2 загальною площею 77,0 м2; підпірна стінка д3 – 35,0 м2; вимощення 

бетонне, асфальтобетонне – 3958,0 м2; склад Е-1 загальною площею 77,0 м2, за 
адресою: 34400, Рівненська обл., м. Вараш, вул. Комунальна, 5, що перебуває 

на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» по ВП «Рівненська АЕС», код ЄДРПОУ 24584661, 
приватизовано фізичною особою – Огієвич Роксоланою Миколаївною, яка визнана 

переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 1 224 
000,00 грн (один мільйон двісті двадцять чотири тисячі грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 204 

000,00 грн ( двісті чотири тисячі грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 



Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові приміщення магазину та 
складу за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с-ще Корнинське, 

вул. Слави, 1. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни фізичною особою – Тетерук Тетяною Віталіївною, яка єдина подала 

заяву на участь в аукціоні, за ціною 83 216,88 грн, у т.ч. ПДВ – 13869,48 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля гаража загальною площею 

23,3 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська обл., Дубровицький р-н, м. Дубровиця, 
вул. Уляни та Анастасії Гольшанських, 2 та перебуває на балансі Головного 
управління статистики у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 02362061, 

приватизовано фізичною особою – Петрушко Оксаною Миколаївною, яка визнана 
переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 12 

120,00 грн (дванадцять тисяч сто двадцять гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 2 020,00 
грн (дві тисячі двадцять гривень 00 копійок). 

 

 


