
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 8 від 20.02.2019 
 

АПАРАТ ФОНДУ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

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

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс колишнього державного 
торговельного підприємства «Гудок» за адресою: м. Київ, вул. Аеродромна, 14 

приватизовано фізичною особою – Гродом Іваном Михайловичем. Ціна, за якою 
придбано об’єкт, становить 13 920 120,00 грн (тринадцять мільйонів дев’ятсот 

двадцять тисяч сто двадцять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 2 320 020,00 грн 
(два мільйони триста двадцять тисяч двадцять гривень 00 копійок). 

 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації 

Окреме майно – будівля лазні площею 71,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу 
СВАТ «Гонорівське», за адресою: 24736, Вінницька обл., Піщанський р-н, 

с. Гонорівка, вул. Центральна, 2. Приватизовано шляхом продажу на електронному 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій фізичною особою – Гуркало Оксаною Миколаївною за ціною 
5176,50 грн (п’ять тисяч сто сімдесят шість грн 50 коп.), у тому числі ПДВ – 

862,75 грн (вісімсот шістдесят дві грн 75 коп.). 

 

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 фізичною особою – Юрченком Анатолієм 
Анатолійовичем договір купівлі-продажу одноповерхової будівлі літ. «Б» (колишня 

лазня), яка має приміщення з № 1 до № 87, загальною площею 761,6 м2, 

що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, 
вул. Молодіжна, 12. Ціна продажу об’єкта – 3 877,85 грн, у тому числі ПДВ – 646,31 

грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  

об’єкта державної власності 
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській області від 08.02.2019 № 12/01-06-ЗВП затверджено результати 

продажу об’єкта малої приватизації – будівля майстерень літ. Е-2 площею 1 353,8 м2, 



що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-
підпільників (Дзержинського), 1е. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні 

з умовами покупцем – юридичною особою – ТОВ «Євромоноліт Строй». Ціна 
продажу – 3 013 405,20 грн, у тому числі ПДВ – 502 234,20 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  

об’єкта державної власності 
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській області від 08.02.2019 № 12/01-07-ЗВП затверджено результати 

продажу об’єкта малої приватизації – будівля гаражів літ. Ж-1 площею 78,7 м2, 
що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-

підпільників (Дзержинського), 1ж. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні 
з умовами покупцем – юридичною особою – ТОВ «Абсолют Сітті». Ціна продажу – 

420 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 70 000,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  

об’єкта державної власності 
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській області від 08.02.2019 № 12/01-05-ЗВП затверджено результати 
продажу об’єкта малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Державна інспекція по якості залізних руд» (код за ЄДРПОУ 
00193772), що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Староярмаркова, 35. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні з 

умовами покупцем – юридичною особою – ТОВ «ТРАВЕРС – КР». Ціна продажу – 
1 502 400,00 грн, у тому числі ПДВ – 250 400,00 грн. 

 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 

Окреме майно – нежитлова будівля загальною площею 71,6 м2 за адресою: Донецька 
обл., м. Слов’янськ, вул. Комяхова, 38а, що обліковується на балансі Державної 

установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України» (код ЄДРПОУ 38531102), приватизовано шляхом продажу на аукціоні з 

умовами покупцем – фізичною особою – Герасименко Ю. М. за 96 134,40 грн, у тому 
числі ПДВ – 16 022,40 грн. 

 
 

 
 
 

 
 



ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Окреме майно – нежитлові будівлі у складі: склад готової продукції (літ. Б-БІV, б, 

бІ)  

загальною площею 362,1 м2, склад метанолу (літ. В, в-вII) загальною площею 6,8 м2 за 

адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5-д, 9/2 
(балансоутримувач відсутній). Приватизовано шляхом продажу на електронному 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій фізичною особою – Юрченком Анатолієм Анатолійовичем за 
6 345,60 грн (шість тисяч триста сорок п’ять гривень 60 копійок), у тому числі 1057,60 

грн (одна тисяча п’ятдесят сім гривень 60 копійок). 
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – 49/100 частин нежитлової будівлі загальною площею 

350 м2, що розташована за адресою: м. Одеса, Французський бульвар, буд. 85/5 та 

орендується ТОВ «Драйв-Ін», приватизовано шляхом викупу юридичною особою – 
ТОВ «Драйв-Ін» (ЄДРПОУ 20984139) за ціною 5044773,00 (п’ять мільйонів сорок 
чотири тисячі сімсот сімдесят три) грн без ПДВ, крім того ПДВ – 1008954,60 (один 

мільйон вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири грн 60 коп.) грн. 
 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

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

громадського призначення в літ. «А-5» загальною площею 271,3 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Роллана Ромен, 9 приватизовано шляхом викупу юридичною 
особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «РОМВЕЙ» за ціною 

1360219,20 грн (один мільйон триста шістдесят тисяч двісті дев’ятнадцять гривень 00 
коп.), у тому числі ПДВ – 226703,20 грн (двісті двадцять шість тисяч сімсот три 

гривні 20 коп.). 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 



Окреме майно – гараж (літ. «А») з оглядовою ямою загальною площею 35,3 м2 
(20501, Черкаська обл., смт Катеринопіль, вул. Гризла Семена, 12/15) приватизовано 

фізичною особою – Кравченко Василем Григоровичем, який визнаний переможцем 
аукціону в електронній формі за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій, за 6 394 грн 50 коп., у тому числі ПДВ – 
1 065 грн 75 коп. 

 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта  
малої приватизації 

Приватизовано шляхом викупу об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво 
цегельного заводу за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Східна, 94. 

Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, – 
Лесенком Володимиром Володимировичем за ціною 198 000 (сто дев’яносто вісім 

тисяч) грн, у т. ч. ПДВ – 33000 (тридцять три тисячі) грн. 

 

 


