
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 5 від 30.01.2019 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів  
малої приватизації 

Окреме майно – будівля колишньої пошти площею 40,7 м2, що не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Кам’яногірський цукровий завод» та знаходиться 
за адресою: 22752, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Кам’яногірка, вул. Центральна, 

1. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною 

особою – Постоловським Максимом Ігоровичем за ціною 1 173 грн 48 коп. (одна 
тисяча сто сімдесят три грн 48 коп.), у т. ч. ПДВ – 195 грн 58 коп. (сто дев’яносто 

п’ять грн 58 коп.); 

окреме майно – будівля лазні площею 210,4 м2, що не увійшла до статутного 
капіталу КСП «Ладижинське», яка розташована за адресою: 24325, Вінницька обл., 

м. Ладижин, с. Лукашівка, вул. Першотравнева, 56А. Приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні в електронній формі зі зниженням стартової ціни на 50 % 

фізичною особою – Ащук Ольгою Сергіївною за 30663,60 грн (тридцять тисяч 
шістсот шістдесят три грн 60 коп.), у т. ч. ПДВ – 5110,60 грн (п’ять тисяч сто десять 

грн 60 коп.); 

окреме майно – будівля лазні площею 47,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу 
СВАТ по вирощуванню насіння цукрових буряків «Жданівське», яка розташована 

за адресою: 22060, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Кушелівка, вул. Гагаріна, 10б. 
Приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі зі зниженням 

стартової ціни на 50 % фізичною особою – Мельником Олександром 
Володимировичем за 3525,00 грн (три тисячі п’ятсот двадцять п’ять грн 00 коп.), 
у т. ч. ПДВ – 587,50 грн (п’ятсот вісімдесят сім грн 50 коп.); 

об’єкт соціально-культурного призначення – їдальня з обладнанням (частини 

приміщень в будівлі торговельного комплексу літ. А загальною площею 448,9 м2, у т. 

ч.: на 1-му поверсі з № 7-1 до № 7-16; № 8-2, 8-3 площею 294,6 м2; підвальних 

приміщень з № 1-1 до № 1-3 площею 154,3 м2 та 12 одиниць обладнання), яка 
розташована за адресою: 23262, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Пултівці, 
вул. Революційна, 1а та не увійшла до статутного капіталу КСП «Красне». 

Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною 

особою – ТОВ «Лекс Навігатор», код за ЄДРПОУ 40856598 за 32 421,12 грн (тридцять 
дві тисячі чотириста двадцять одна грн 12 коп.), у т. ч. ПДВ – 5 403,52 грн (п’ять тисяч 

чотириста три грн 52 коп.). 
 

 
 
 

 
 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу 

Об’єкт малої приватизації – гараж, літер Б-1, загальною площею 64,7 м2 
за адресою: 45008, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22. Покупець 
об’єкта малої приватизації: Дейнюк Петро Станіславович. Ціна, за якою придбано 

об’єкт малої приватизації: 83 700,00 (вісімдесят три тисячі сімсот) гривень 00 коп. 
без ПДВ. 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні 
за методом покрокового зниження стартової ціни  

та подальшого подання цінових пропозицій 
Регіональним відділенням укладено з юридичною особою – ТОВ «Вільний посад» 

договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства 
державний шовкорадгосп «Криворізький», що розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с-ще Лісопитомник, вул. Шевченка, 9. Ціна 

продажу об’єкта – 2 220 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 370 000,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності 

Наказом Регіонального відділення від 21.01.2019 № 12/01-02-ЗВП затверджено 
результати продажу об’єкта державної власності – будівля кафе «Уют» літ. А, 

загальною площею 329,2 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 

м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 23/1. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на 
електронному аукціоні з умовами фізичною особою – Зибіним Владиславом 

Ігоровичем. Ціна продажу об’єкта – 1 116 600,00 гривень (один мільйон сто 
шістнадцять тисяч шістсот гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 186 100,00 гривень (сто 
вісімдесят шість тисяч сто гривень 00 коп.). 

 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво лазні на 10 місць за адресою: 

Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Заріччя, вул. Поліська, 38. Приватизовано 

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

Гриневич Тетяною Миколаївною за ціною 3705,48 грн, у т. ч. ПДВ – 617,58 грн. 

 



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Державний інститут по проектуванню промислових підприємств»,  

код ЄДРПОУ 32343302, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Патріотична, 74а, приватизовано юридичною особою – ТОВ «УКРАЇНСЬКА 

ПРОМИСЛОВА ГРУПА ЛТД», код ЄДРПОУ 39419990, яка визнана переможцем 
електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 13 440 000,00 грн 

(тринадцять мільйонів чотириста сорок тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 
2 240 000,00 грн (два мільйони двісті сорок тисяч гривень 00 копійок). 

 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж (літ. Г) площею 25,9 м2, 
розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності 
України (Леніна), 17, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської 

служби України у Долинському районі Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 
37983323), приватизовано на електронному аукціоні фізичною особою – Командіним 

Вячеславом Андрійовичем. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить  2 493,29 грн (дві 
тисячі чотириста дев’яносто три гривні 29 копійок), у т. ч. ПДВ – 415,55 грн 

(чотириста п’ятнадцять гривень 55 копійок). 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт соціально-культурного призначення – майновий комплекс колишнього 

піонерського табору за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Радісний 
Сад, вул. Миру, 1А, не увійшов до статутного капіталу створеного внаслідок 

приватизації ПАТ «Радсад», перебуває на його балансі, приватизовано шляхом викупу 
балансоутримувачем – ПАТ «Радсад» (ЄДРПОУ 00413989) за 720360,00 грн (сімсот 

двадцять тисяч триста шістдесят гривень), у т. ч. ПДВ – 120 060,00 грн (сто двадцять 
тисяч шістдесят гривень). 

 
 

 

 

 



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – їдальня з теплицею 

за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна, 8є 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні фізичною особою – Майбородою Сергієм 
Михайловичем за ціною 1 442 400,00 грн (один мільйон чотириста сорок дві тисячі 

чотириста гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 240 400,00 грн (двісті сорок тисяч чотириста 
гривень 00 коп.). 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля майстерні з гаражами площею 

115,8 м2 за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 44-
Б, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій 
області, код ЄДРПОУ 02362894, приватизовано фізичною особою – Демінським 

Сергієм Анатолійовичем, який став переможцем електронного аукціону з умовами 
№ UA-PS-2018-10-23-000024-3. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 37 
800,00 грн (тридцять сім тисяч вісімсот грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 6 300,00 грн. 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт державної власності – державний пакет акцій розміром 0,0102 % у 

статутному капіталі ПАТ «ВЕРК» (код за ЄДРПОУ 30146198; 19400, Черкаська обл., 

м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 144) приватизовано фізичною 
особою – Степаненко Андрієм Миколайовичем, якого визнано переможцем аукціону в 

електронній формі, за 3,50 грн (три гривні 50 копійок) без ПДВ. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт державної власності – державна частка розміром 15,03 % у статутному 
капіталі СТОВ «Канівський інкубатор» (код за ЄДРПОУ 05390655; 19000, Черкаська 
обл., м. Канів, вул. 1 Травня, 39) приватизовано фізичною особою – Івшиним 

Валентином Юрійовичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні в електронній 
формі, за 46 100,00 (сорок шість тисяч сто гривень 00 копійок) без ПДВ. 



ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Об’єкт державної власності – єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Інститут легкої промисловості» (код за ЄДРПОУ 30705346; 18036, м.  Черкаси, 
вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1) приватизовано юридичною особою – Приватним 

підприємством «БОВАСМ», яке єдине подало заяву на участь в аукціоні в електронній 
формі, за 4 080 000,00 (чотири мільйони вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), 

у т. ч. ПДВ – 680 000,00 грн. 

 

 


