
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 18 від 14.04.2021 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта   

малої приватизації державної власності 

Окреме майно – будівля їдальні літ. «А» загальною площею 205,3 м2, яка 

розташована за адресою: Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Угарове, вул. Молодіжна, 

46а та перебуває на зберіганні Оратівської селищної ради Оратівського району Він-

ницької області, код за ЄДРПОУ 04327985. Приватизовано шляхом продажу на 

електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – ТОВ «Агрофірма 

«Корвет», код за ЄДРПОУ 34719389. Ціна продажу – 23400,00 грн (двадцять три 

тисячі чотириста грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 3900,00 грн (три тисячі дев’ятсот 

грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єктів  

малої приватизації 

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Літинський автобусний 

парк», код за ЄДРПОУ 14349640, за адресою: Вінницька обл., смт Літин, 

вул. Сосонське шосе, 8Б приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні зі 

зниженням стартової ціни юридичною особою – ТОВ «ДНФ», код за ЄДРПОУ 

43288066. Ціна продажу об’єкта – 4 800 240,00 грн (чотири мільйони вісімсот тисяч 

двісті сорок грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 800 040,00 грн (вісімсот тисяч сорок грн 

00 коп.); 

окреме майно – частина адміністративної будівлі з підвалом, двома ґанками та 

входом в підвал, літ. А, А/під, а, а1, а2 загальною площею 105,5 м2, гараж літ. Б 

загальною площею 48,8 м2 за адресою: Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна, 27 

приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами фізичною 

особою – Шангутовим Віктором Сергійовичем, РНОКПП 2598217859. Ціна продажу – 

780 003,60 грн (сімсот вісімдесят тисяч три грн 60 коп.), у тому числі ПДВ – 130 

000,60 грн (сто тридцять тисяч грн 60 коп.). 
 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єктів  

малої приватизації 

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Літинський автобусний 

парк», код за ЄДРПОУ 14349640, за адресою: Вінницька обл., смт Літин, 

вул. Сосонське шосе, 8Б приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні зі 

зниженням стартової ціни юридичною особою – ТОВ «ДНФ», код за ЄДРПОУ 

43288066. Ціна продажу об’єкта – 4 800 240,00 грн (чотири мільйони вісімсот тисяч 

двісті сорок грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 800 040,00 грн (вісімсот тисяч сорок грн 

00 коп.); 

окреме майно – частина адміністративної будівлі з підвалом, двома ґанками та 

входом в підвал, літ. А, А/під, а, а1, а2 загальною площею 105,5 м2, гараж літ. Б 

загальною площею 48,8 м2 за адресою: Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна, 27 



приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами фізичною 

особою – Шангутовим Віктором Сергійовичем, РНОКПП 2598217859. Ціна продажу – 

780 003,60 грн (сімсот вісімдесят тисяч три грн 60 коп.), у тому числі ПДВ – 130 

000,60 грн (сто тридцять тисяч грн 60 коп.). 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  ТА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про затвердження результатів продажу об’єкта  

державної власності 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 30.03.2021 № 12/01-

08-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – гаража загальною площею 29,6 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., 

м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 7, гараж 1. Об’єкт приватизовано шляхом продажу 

на аукціоні із зниженням стартової ціни фізичною особою – Троценком Віталієм 

Григоровичем. Ціна продажу – 144 000,00 грн (сто сорок чотири тисячі гривень 00 

коп.), у тому числі ПДВ – 24 000,00 грн (двадцять чотири тисячі гривень 00 коп.). 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно Мишковицького місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: (150073) Будівля бази 

МТП (заг. пл. 246,4 кв. м), (150048) Будівля мазутонасосної станції (заг. пл. 78,8 кв. м), 

(150047) Будівля котельні (заг. пл. 165,2 кв. м), (150053) Огорожа, (150023) Мазутні 

резервуари, (150024) Мазутні резервуари, (150075) Корівник (заг. пл. 377,4 кв. м), 

(150074) Зерносклад (заг. пл. 1437,3 кв. м), (150057) Стрілковий перевод, (150058) 

Стрілковий перевод, (150059) Стрілковий перевод, (150060) Стрілковий перевод, 

(150061) Стрілковий перевод, (150025) Ємність 50 куб.м, (150051) Естакада зливу 

мазуту, (150050) Електролінія, (150056) Під’їзні шляхи ж/д, (150055) Під’їзні дороги, 

(150054) Пожарний резервуар, (150049) Димова труба, (150022) Ємність 50 куб.м, 

(150965) Фільтр натрій катіоновий, (150289) Зернопогрузчик КШП, (150966) Шафа 

КПП, (150294) Лебідка підйомник, (150287) Електродвигун с ВЗГ 75 кВт/3000, 

(150800) Автовага, (150288) Електромотор 18,5, (150292) Котел 1/9, (150291) Котел 

1/9, (150293) Котел Рівне 16 ГС, (150290) Зернопогрузчик КШП, (150968) Шафа 

електроапарат, (150298) Норія, (150964) Трансформатор 100 кВт, (150967) Шафа 

електроапарат, місцезнаходження: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, 

смт Дружба, вул. Лесі Українки (вул. Дзержинського), 9г, приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні з умовами юридичною особою – ТОВ «ЗОЛОТНИКИ-АГРО» 

(код ЄДРПОУ 36974670) за ціною 15 458 760,00 грн (п’ятнадцять мільйонів 

чотириста п’ятдесят вісім тисяч сімсот шістдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ –  

2 576 460,00 грн (два мільйони п’ятсот сімдесят шість тисяч чотириста шістдесят 

гривень 00 коп.). 

 

 

 

 



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно Мишковицького місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: (150073) Будівля бази 

МТП (заг. пл. 246,4 кв. м), (150048) Будівля мазутонасосної станції (заг. пл. 78,8 кв. м), 

(150047) Будівля котельні (заг. пл. 165,2 кв. м), (150053) Огорожа, (150023) Мазутні 

резервуари, (150024) Мазутні резервуари, (150075) Корівник (заг. пл. 377,4 кв. м), 

(150074) Зерносклад (заг. пл. 1437,3 кв. м), (150057) Стрілковий перевод, (150058) 

Стрілковий перевод, (150059) Стрілковий перевод, (150060) Стрілковий перевод, 

(150061) Стрілковий перевод, (150025) Ємність 50 куб.м, (150051) Естакада зливу 

мазуту, (150050) Електролінія, (150056) Під’їзні шляхи ж/д, (150055) Під’їзні дороги, 

(150054) Пожарний резервуар, (150049) Димова труба, (150022) Ємність 50 куб.м, 

(150965) Фільтр натрій катіоновий, (150289) Зернопогрузчик КШП, (150966) Шафа 

КПП, (150294) Лебідка підйомник, (150287) Електродвигун с ВЗГ 75 кВт/3000, 

(150800) Автовага, (150288) Електромотор 18,5, (150292) Котел 1/9, (150291) Котел 

1/9, (150293) Котел Рівне 16 ГС, (150290) Зернопогрузчик КШП, (150968) Шафа 

електроапарат, (150298) Норія, (150964) Трансформатор 100 кВт, (150967) Шафа 

електроапарат, місцезнаходження: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, 

смт Дружба, вул. Лесі Українки (вул. Дзержинського), 9г, приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні з умовами юридичною особою – ТОВ «ЗОЛОТНИКИ-АГРО» 

(код ЄДРПОУ 36974670) за ціною 15 458 760,00 грн (п’ятнадцять мільйонів 

чотириста п’ятдесят вісім тисяч сімсот шістдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ –  

2 576 460,00 грн (два мільйони п’ятсот сімдесят шість тисяч чотириста шістдесят 

гривень 00 коп.). 
 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  ТА ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта   

малої приватизації державної власності 

Окреме майно Воютицького місця провадження діяльності та зберігання 

спирту «ДП «Укрспирт» у складі: (10021) Бардороздаточна, Щ (заг. пл. 16,9 кв. м), 

(10043) Будівля автотранспортної профілактики, 2Д (заг. пл. 1172,5 кв. м), (10044) 

Котельня, О (заг. пл. 347 кв. м), (10046) Будівля матеріального складу А-1 (заг. пл. 

94,4 кв. м), (10047) Будівля насосної оборотного водопостачання, Ї (заг. пл. 

52,4 кв. м), (10048) Компресорне відділення (будівля насосної станції барди), (10240) 

Компресорне відділення (заг. пл. 148,3 кв. м), (10049) Будівля насосної станції води 

(заг. пл. 23,1 кв. м), (10050) Склад тари № 4, Ж (заг. пл. 399,2 кв. м), (10052) 

Трансформаторна підстанція (резервна), Е (заг. пл. 63 кв. м), (10053) Цех 

виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, 3 Й, (10438) 

Цех виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, 3 Й 

(Солодівня) (заг. пл. 2395,6 кв. м), (10054) Цех розливу, 4В (заг. пл. 1327,6 кв. м), 

(10071) Варочне відділення, 2 Х (заг. пл. 465,9 кв. м), (10085) Відділення підготовки 

рідкого палива котельні, М (заг. пл. 92,1 кв. м), (10109) Головний корпус заводу 

(Адміністративно-виробниче відділення, 4Т, Дріжджебродильне відділення, 3 С, 

Брагоректифікаційне відділення, зливне відділення, 5 П) (заг. пл. 1682,3 кв. м), 

(10202) Адмінбудівля, 2 А (заг. пл. 559,1 кв. м), (10220) Склад, 3 Г(заг. пл. 



1414,2 кв. м), (10254) Будівля конюшні Я-1 (заг. пл. 71.4 кв. м), (10264) Будівля 

котельні, Є (заг. пл. 134,5 кв. м), (10280) Будівля механічної майстерні, Ч (заг. пл. 

238,5 кв. м), (10396) Відділення підробки, 4 Ц (заг. пл. 258,6 кв. м), (10397) 

Відділення підробки картоплі, 3 Ш (заг. пл. 179,3 кв. м), (10414) Прохідна будка В-1 

(заг. пл. 8,8 кв. м), (10415) Будівля прохідної з автоваговою, 2 Б (заг. пл. 257,3 кв. м), 

(10436) Склад № 3 (заг. пл. 799 кв. м), (10437) Склад сировини № 2, І (заг. пл. 

331 кв. м), (10459) Спиртосховище, 2 К (заг. пл. 301,8 кв. м), (10462) Будівля ферми, 

Ф (заг. пл. 846 кв. м), (10498) Туалет, Н (заг. пл. 13,2 кв. м), (10045) Котельня та 

насосна, 1В (заг. пл. 89,8 кв. м), (10051) Спиртосховище, 2А (заг. пл. 412,3 кв. м), 

(10416) Прохідна, 1 Б (заг. пл. 90,8 кв. м), (10223) Каптажна споруда артсвердловини, 

(10113) Градірня, (10086) водоємкість № 1, (10087) водоємкість № 2, (10092) 

Водонапірна башня, (10093) Водопровід № 3, (10094) Водопровід Е=1200 м, (10095) 

Ворота, (10096) Ворота механічні, (10101) Газопровід, (10020) Бардопровід, (10374) 

Низьковольтна лінія, (10385) Огорожа з бет. плит h=2.5 м, І=260 м, (10386) Огорожа 

спиртобази цегляна, (10400) Поля фільтрації F=17.9 га, (10425) Свердловина h=20 м 

№ 1, (10426) Свердловина h=20 м № 3, (10427) Свердловина № 4, (10428) 

Свердловинна башня води № 2, (10495) Трансформаторна підстанція КТП-25КВА, 

(10496) Труба димова 800 мм, (2626) Вузол денатурації спирту, (2627) Генератор 

дизельний, (10001) Автоклав, (10002) Автом. апарат. відділення, (10003) 

Автомат.компресор, (10004) Автомат без підігріву води з аксесуарами HD 10/25 S, 

(10014) Автонавантажувач, (10015) Агрегат ел. насос К-50-32, (10017) Бак 

дріжджоген., (10018) Бак дріжджоген., (10019) Бак дріжджоген., (10022) Бардяний 

утилізатор, (10023) Барометричний конденсатор, (10024) Барометричний 

конденсатор НЖ 1 м.куб/хв., (10025) Барометричний сепаратор ВВН д. 250 мм, 

(10026) Барометричний ящик, (10027) Барометричний ящик д. 273 L=1250, (10028) 

Бетонозмішувач з продовжувачем, (10031) Блок спиртоловушки адсорбційної, 

(10032) Бочка РЖТ-8, (10033) Бродильний чан № 1 ст.V=85,46 м3, (10034) 

Бродильний чан № 10 V=85,46 м3, (10035) Бродильний чан № 2 V=84,93 м3, (10036) 

Бродильний чан № 3, (10037) Бродильний чан № 4, (10038) Бродильний чан № 5, 

(10039) Бродильний чан №6, (10040) Бродильний чан № 7, (10041) Бродильний чан 

№ 8, (10042) Бродильний чан № 9, (10055) Бункер для зерна, (10056) Бункер прийому 

зерна, (10057) Вага 1 тонна, (10058) Вага 3 т з ємкістю, (10060) Вага автомобільна 40 

т, (10061) Вага для зважування меляси 10 т, (10062) Вага з ємкістю, (10063) Вага РП-

150, (10064) Вага РС-1м ВС, (10065) Вакуум переривач, (10066) Вакуум переривач, 

(10068) Вакуумний насос ВВН-1-6, (10069) Вакуумний насос ВВН-6, (10070) Вальц. 

станок Вм 2 м, (10072) Вентилятор ВД-8, (10073)Вентилятор ВД-8, (10074) 

Вентилятор КУЗ 9015, (10078) Випарний апарат ВВ 50, (10079) Випарний апарат ВВ 

50, (10081) Вир. ємність № 1, (10082) Вир. ємність № 2, (10083) Вир. ємність № 3, 

(10088) Водонагрівач, (10089) Водонагрівач ВП-640, (10090) Водонагрівач ВП-640, 

(10091) Водонагрівач ВП-640, (10097) Вузол перекачки сусла, (10098) Вузол 

перекачки сусла № 2, (10099) Вузол підігріву повітря вторин. парою, (10100) Вузол 

подачі води на виробництво, (10102) Газоредуктор, (10103) Гідрозатвор БК, (10104) 

Гідроферментатор № 1, (10105) Гідроферментатор № 2, (10106) Гідроферментатор 

№ 3, (10107) Гідроциклон, (10108) Гідроциклон, (10110) Гомогенізатор (ФКРД) н/ж 

д.150 мм L-1500 мм, (10111) Гомогенізатор (ФКРД) н/ж д.150 мм L-1500 мм, (10112) 

Горно кузні, (10114) ГУАР-25, (10115) Деаераторна колона, (10116) Дефлегматор, 

(10117) Дефлегматор F=25 м2, (10118) Димосос Д-10, (10119) Димосос Д-10, (10120) 

Дискові борона, (10121) Дистилятор, (10122) Дистиляційна колона, (10123) Дозатор 

ваговий 40 кг, (10124) Дозатор ваговий 40 кг, (10125) Дозатор ваговий 40 кг, (10126) 

Допоміжний кип’ятильник дезодораційної кол F=55 м2, (10127) Дріжджанки, (10128) 



Дріжджанки, (10129) Дріжджанки, (10130) Дріжджанки, (10131) Дріжджанки, 

(10132) Дробарка А1ДМ2Р-110 з ел. двиг. 75кВт/1500 і деками, (10133) Дробарка 

молоткова А1-ДМ2Р-110М 1200/1050, (10135) Дробилка, (10136) Дробилка, (10137) 

Дробилка А-1 ДПП, (10138) Дробилка А-1-ДПП, (10139) Дробилка КДА-1 м, (10140) 

Дробилка КДА-1 м, (10143) Економайзер, (10144) Економайзер, (10145) Ел. щит В-

34-38, (10146) Елеватор ГУАР 30 т, (10147) Електродвигун 45 кВт, (10148) 

Електродвигун для вакуум насоса ВВН-3, (10149) Ємкість 2000 л, (10150) Ємкість 

V=50 м3, (10151) Ємкість для солодового молока, (10152) Ємкість зернова, (10153) 

Ємкість зернова, (10154) Ємкість зернова, (10155) Ємкість М=13м3, (10156) Ємкість 

М = 2 м3, (10157) Ємкість М = 4 м3, (10158) Ємкість М = 4 м3, (10159) Ємкість М = 

5м3, (10160) Ємкість М = 6 м3, (10161) Ємкість М = 6 м3, (10162) Ємність, (10163) 

Ємність, (10164) Ємність, (10165) Ємність, (10166) Ємність, (10167) Ємність, (10168) 

Ємність 760л, (10169) Ємність V = 10 м3, (10170) Ємність V = 10 м3, (10171) Ємність 

V = 10 м3, (10173) Ємність V = 2536,0 дал, (10174) Ємність V = 2536,0 дал, (10175) 

Ємність V = 3,2 м3, (10176) Ємність V = 306,0 дал, (10177) Ємність V = 30 м3, (10178) 

Ємність V = 3 м3, (10179) Ємність V = 3 м3, (10180) Ємність V = 400,0 дал, (10183) 

Ємність збірник М = 4/5, (10184) Ємність збірник М = 4/5, (10185) Ємність збірник М 

= 4/5, (10186) Ємність збірник М = 4/5, (10187) Ємність мет.12 м3, (10189) Ємність 

мет. 6 м3, (10190) Ємність мет. 6 м3, (10191) Ємність мет. 6 м3, (10192) Ємність мет. 

60, (10193) Ємність мет. 7 м3, (10194) Ємність сірчаної кислоти, (10196) Ємність 

ферментна, (10197) Ємності в комплекті, (10198) Ємності в комплекті, (10199) 

Ємності в комплекті, (10200) Ємності в комплекті, (10201) Ємності в комплекті, 

(10203) Заторний котел ВК-3-15, (10204) Заторний котел ВК-3-15, (10205) Збірник 

9 м3, (10206) Збірник води V = 11 м3, (10207) Збірник води V = 15 м3, (10208) Збірник 

гарячої води V = 8 м3, (10209) Збірник денатуруючих добавок НЖ V = 0,3 м3, (10210) 

Збірник для антисептиків, (10211) Збірник для приготування поживних речовин, 

(10212) Збірник лютерн. води V = 2,5 м3, (10213) Збірник лютерної води напірний 

НЖ V = 3 м3, (10214) Збірник лютерної води НЖ V = 2,7 м3, (10215) Збірник 

підсивушної води НЖ V = 0,3 м3, (10216) Збірник холодної води V = 8 м3, (10217) 

Зварювальний агрегат САК, (10218) Зварювальний апарат, (10219) Зварювальний 

апарат переносний, (10221) Інжектор, (10222) Калорифер АСК 4-12, (10224) 

Кип’ятильник дезодораційної колони, (10225) Кип’ятильник циркуляційний ДК F = 

60 м2, (10226) Колектор пари, (10227) Колодязь, (10228) Комп’ютер DC Celeron 

G1840 2.8Ghz/iH81/4Gb/SSD120G, (10229) Комп’ютер IT-BlockG4560Work+21,5 

ASUS VS228DE+Real, (10230) Комп’ютер IT-BlockG4560Work+23,6LiyamaX2474HV-

B1VA, (10231) Комп’ютер в комплекті, (10234) Комп’ютер в комплекті, (10235) 

Комп’ютер в комплекті та програмне забезпечення, (10237) Компресор Н ВУ-5, 

(10238) Компресор НВУ-5, (10239) Компресор НВЦ-5, (10241) Конвеєр стрічковий, 

(10249) Конденсатор барометричний вертикальний, (10250) Конденсатор бр. колони 

F = 16 м2, (10251) Конденсатор сепаратора бражки F = 10 м2, (10252) Кондиціонер 

(10253) Контрольний снаряд № 278, (10255) Котел варочний, (10256) Котел 

варочний, (10257) Котел ДЕ 10-14, (10261) Котел КЧМ-2, (10262) Котел пар. 

ДКВР6,5/13, (10263) Котел пар. ДКВР6,5/13, (10265) Кристал ШК-2, (10266) 

Культиватор, (10269) КШП-6, (10270) КШП-6, (10273) Лічильник ГФ №3265, (10274) 

Мазутопідігрівач, (10276) Машина РО-2, (10279) Мелясний бак V = 744,66, (10281) 

Мірник 249,9, (10282) Мірник 250, (10283) Мірник 75, (10284) Мірник 75, (10285) 

Мірник, V = 1102,7 дал, (10286) Мірник, V = 249,5 дал, (10287) Мірник V = 74,9 дал, 

(10288) Мірник ГФ і СМ V = 73.4 дал, (10289) Мірник для ЕАФ V = 205,5, (10290) 

Мірник ємністю 1 дал, (10292) Модуль дезодораційної колони, (10293) Модуль 



сивушної фракції, (10294) Молочний резервуар, (10307) Напірний бак гарячої води, 

(10308) Напірний бак сверд.води, (10309) Напірний бак технічної води, (10310) 

Напірний збірник дріжд. розс, (10311) Напірний збірник осн. розс, (10312) Насос 

360*150*980, (10313) Насос 360*150*980, (10314) Насос 3м-50-200/15, (10315) Насос 

Wild 19/BV, (10318) Насос АОВ-80а, (10319) Насос ВВН-16 без двигуна, (10320) 

Насос ВВН-6 з ел. двигуном, (10322) Насос ВС 80 і 2 муфти, (10323) Насос ЗМ 40-

200/5,5, (10324) Насос ЗМ 40-200/5,5, (10325) Насос ЗМ-40-200/5,5, (10326) Насос 

ЗМ40-200/5,5, (10327) Насос ЗМ40-200/5,5, (10328) Насос ЗМ40-200/5,5, (10329) 

Насос К-20-30, (10330) Насос К-30/32, (10331) Насос, К-80-50-160, (10332) Насос К-

80-50-160, (10335) Насос К-80-50-200, (10338) Насос К50-32-125, (10339) Насос К50-

32-125, (10340) Насос К50-32-125, (10341) Насос КМ 20*30, (10343) Насос КХ-90-85, 

(10344) Насос М-50-32-125, (10349) Насос монобл. КМП 18/20, (10350) Насос 

монобл. КМП 50-160, (10353) Насос НПШ, (10355) Насос СВН-80, (10356) Насос 

СВН-80, (10357) Насос СВН-80, (10358) Насос СД 50-10, (10361) Насос Х80-500160 

без двигуна, (10362) Насос ЦНСГ 60/98, (10364) Насосна станція GRUNDFOS JP 

BASIK 3PT (0.88 Квт), (10365) Насосний агрегат А2-ШН7-К-18,5, (10366) Насосний 

агрегат А2-ШН7-К-18,5, (10367) Насосний агрегат ВВН-12 з 2 муфтами, (10368) 

НасосП-6 ППВ, (10369) НасосП-6 ППВ, (10372) НасосП-6 ППВ, (10373) НасосП-6 

ППВ, (10376) Норія 1\10-15, (10377) Норія 1\10-20, (10378) Норія 50\30, (10379) 

Норія ЕКЗ-50 21м. з циліндричним редуктором, (10380) Норія на солодовні, (10382) 

Норія НЦ-1110/20, (10383) Норія НЦГ-20, (10387) Оцукрувач V заг. = 10,73 м3, V 

роб. = 4,91 м3, (10389) Півпричіп АЦТА OPLEGGER ВО 0441 ХХ, (10391) Півпричіп 

ОДАЗ 9370 ВС 7181 ХТ, (10392) Підігрів бражки, (10393) Підігрів бражки, (10394) 

Підігрівач епюрату лютером F = 6 м2, (10398) Піноловушка дистиляційної колони 

д.1200, (10399) Плуг ПЛН 3-35, (10401) Помпа MV1819-1/25/E/3-400-50-2, (10402) 

Помпа МVI 1611, (10403) Посуда мірна 1 дал, (10404) Приймальний лоток, (10406) 

Принтер 1120, (10409) Прицеп одноосний, (10410) Прінтер + копір + сканер Canon i -

SENSYS MF217W з Wi-Fi, (10412) Проміжна ємкість V=60м3, (10417) Р-н метр 150 

м, (10418) Резервуар, (10420) Рефрактометр лабораторний Abbe2WaJ+ з 

підсвіткоюULAB, (10421) Розгінна колона, (10422) Розсир. кисл. меляси, (10423) 

Розсир. солодкої меляси, (10429) Сепаратор зерноочисний А1-БМС-6 з решетами, 

(10431) Система відео спостереження, (10432) Система теплообміну апаратного 

відділення, (10434) Системний блок, (10439) Солодоперекидач, (10440) 

Солодоперекидувач ВС, (10441) Солодоперекидувач ВС, (10442) Спектрофотометр 

ULAB 101, (10443) Спектрофотометр скануючий Ulab 108 UV (190..1100нм, (10444) 

Спиртова ємність 5188,0 № 5, (10445) Спиртова ємність 7205,0 № 1, (10446) 

Спиртова ємність 7280 № 2, (10447) Спиртова ємність 7280,0 № 3, (10448) Спиртова 

ємність 7280,0 № 4, (10449) Спиртомірник 393,4, (10450) Спиртомірник 74,4, (10451) 

Спиртомірник V = 1002,7 м3, (10452) Спиртомірник V = 1003,2, (10453) 

Спиртомірник V = 249,7 м3, (10454) Спиртомірник V = 261,0 м3, (10455) 

Спиртомірник V = 371,1, (10456) Спиртомірник V = 57 м3, (10457) Спиртомірник V = 

72,6,(10458) Спиртомірник V = 75, (10460) Спіральний рекуператор, СТ-12/12 F = 

30 м2, (10461) Спіральний теплообмінник СТ-60-12/10 F = 60 м2, (10463) Станок 

вертикально-свердлильний, (10464) Станок деревообробний універсальний, (10465) 

Станок для вальцювання труб, (10466) Станок заточний, (10467) Станок 

свердлильний настільний, (10468) Станок свердлильний настільний, (10469) Станок 

трубогибний, (10474) Сусловарочний котел, (10475) Сусловарочний котел ВСЦ-1,5, 

(10476) Сусловарочний котел ВСЦ-1,5, (10477) Танк бродильний, (10478) Теліжка 

розвантажувальна 4шт., (10479) Теплообмінник, (10480) Теплообмінник, (10481) 

Теплообмінник, (10482) Токарний станок, (10483) Токарний станок 16 К20, (10484) 



Трактор Т-150 01212ВС, (10487) Транспортер, (10488) Транспортер стр. ПГМ-62, 

(10489) Транспортер стр. ПГМ-62, (10490) Транспортер стр. ПСМ-6, (10491) 

Транспортер ТСН-16, (10492) Транспортер ТСН-20, (10493) Трансформатор 250, 

(10494) Трансформатор У-630, (10497) Трубчасто-варочний апарат V = 4,65 м3, 

(10499) Уловлювач БК, (10500) Уловлювач блокуючий F = 10 м2, (10501) Уловлювач 

конден. епюр. колони F = 10 м2, (10502) Уловлювач конден. ректиф. колони F = 

10 м2, (10504) Установка осушки повітря, (10505) Установка флотаційної очистки 

води, (10511) Фільтр 1500 мм, (10512) Фільтр 1500 мм, (10513) Фільтр, (10514) 

Фільтр, (10523) Фільтр Газовий ФМ 25-30, (10524) Фільтр Газовий ФМ 25-30, 

(10526) Фільтраційний чан, (10527) Фільтраційний чан, (10530) Холодильник 

промислових вод розгінної колони, (10531) Холодильник спирту F = 20 м2, (10532) 

Холодильник сусла, (10533) Хромотограф, (10534) Царга бражної колони, (10543) 

Цистерна № 1 V = 1990, (10544) Цистерна № 2 V = 3809, (10545) Цистерна № 3 V = 

5119, (10546) Цистерна для ЕАФ V = 5239, (10547) Цистерна для зберігання ЕАФ, 

(10549) Цистерна для перевезення (4 м3) на а/машини, (10550) Цистерна для спирту 

№ 5 V = 7208, (10551) Цистерна залізнодорожна № 51094605, (10552) Цистерна 

залізнодорожна № 51094639, (10553) Цистерна залізнодорожна № 51192862 8 тн, 

(10554) Цистерна сп. V = 8363 № 6, (10555) Цистерна стал. V = 8 м3 (сивушне масло), 

(10557) Чанок для замісу, (10558) Чанок для замочки зерна, (10559) Чанок для 

замочки зерна, (10560) Чанок для замочки зерна, (10561) Чанок для замочки зерна, 

(10562) Чанок замісу, (10563) Чанок ферментів № 1 V = 2,5 м3, (10564) Чанок 

ферментів № 2 V = 2,5 м3, (10568) Шнек 250, (10569) Шнек 250, (10570) Щит 

«Кристал», (10574) Обприскувач ультрамалооб’ємний 220В хол., (10576) Комп’ютер 

IT- BlockG4560Work+23,6LiyamaX2474HV-B1, (10577) Комп’ютер IT-

BlockG4560Work+монітор Philips23,6 243V5LSB/62, (10578) Витратомір 

H250/DN15/PN40/M40/ESK-T/Edx/етилацетат,(10579)Витратомір 

0/DN15/PN40/M40/ESK- T/Edx/бетрікс, (10580) Зварювальний апарат аргон. інв. АДІ 

Ц С MMA/TIG дер, (10582) Ємкість 85,6 м3, (10583) Ємкість 85,6 м3, (10584) Ємкість 

85,6 м3, (10585) Ємкість 85,6 м3, (10586) Шафа управління, (500555) 

Багатофункційний пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i, (500992) Комп’ютер + 

монітор PhilipsTFT21.5 223V5LHSB, (500998) Комп’ютер + монітор LG 21.5 

22MP58VQ-P, (501113) Вузол електронного обліку спирту, (501114) Системний блок 

+ Монітор 23,6” ASUS VA249NA, (501185) Дефлегматор мідь БК S = 25 м. кв., 

(501186) Дефлегматор мідь РК F = 40 м. кв., (501187) Конденсатор мідь S = 10 м.кв., 

(501547) Конденсатор мідь S = 10 м.кв., (501900) Витратомір ROTAMASS RCCT38 

№ D1V901084, (501901) Витратомір ROTAMASS RCCT38 № D1V901087, (10006) 

Автомашина Сідловий тягач DAF-95 XF ВО 6790 АА, (10007) Автомобіль 

«Фольцваген-70Д Комбі» ВС9673СІ, (10008) Автомобіль DAEWOO Leganza 

АІ7507СМ, (10011) Автомобіль ЗІЛ 130 ВС 43-23 АС, (10013) Автомобіль Камаз 

5410 ВС 9671 СІ, (10005) Автоматизована система обліку електроенергії АСКОЕ, 

(10267) Куток «Хвиля», (10268) Куток «Хвиля», (10271) Лічильник води, (10272) 

Лічильник газовий, (10277) Меблі, (10301) Набір «Самбір-750», (10302) Набір 

кухонний, (10303) Набір меблів, (10304) Набір меблів, (10305) Набір меблів, (10306) 

Набір меблів, (10384) Обчислювач об’єму газу «Універсал», (10470) Стіл 2-х 

тумбовий, (10471) Стіл 2-х тумбовий, (10472) Стіл 2-х тумбовий, (10565) Частотний 

перетворювач SV022iG5а-4, (10566) Частотний перетворювач SV022iG5а-4, (10567) 

Шафа інструментальна, (10016) Арка, (10473) Стрічка транспортерна, (502030) 

Агрегат насосний, (502031) Агрегат насосний, (502032) Агрегат насосний, (502033) 

Агрегат насосний, (502059) Агрегат насосний, (502060) Насос Pentax CM 65-200A, 

(502061) Насос EBARA ЗМ 400-200/5,5А, (502062) Насос П6ППВ 15 кВт/1500, 



(502063) Електродвигун 4АМ 225 М6У2 37 кВт, (502064) Насос КМ 65-50-160, 

(502074) Насос П6ППВ 15 кВт/1500, (502075) Насос П6ППВ з електродвигуном 15 

кВт, (502077) Косарка Alko, місцезнаходження: Львівська область, Самбірський р-н, 

с. Воютичі, вул. Заводська, 1; Львівська обл., Самбірський р-н, м. Самбір, вул. І. 

Франка, 87. 

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами. 

Покупець: юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «СКН 

«СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ», код платника податків згідно з 

Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України – 43493745. 

Ціна продажу – 57 600 120,00 грн, у тому числі ПДВ – 9 600 020,00 грн. 
 

ОДЕСЬКА ТА МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 

Об’єкт незавершеного будівництва – піонерський табір, який розташований за 

адресою: Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Рибаківка, Квартал П’ятий, 31, 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни 

громадянином України – Бенціоновим Володимиром Григоровичем за 1212000,00 грн 

(один мільйон двісті дванадцять тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 202000,00 

грн (двісті дві тисячі гривень 00 копійок). 
 

РІВНЕНСЬКА ТА ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – будівля трансформаторної підстанції «Т-1» площею 

125,9 м2, що розташована за адресою: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106 та перебуває 

на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, приватизовано 

шляхом викупу орендарем юридичною особою – Громадською організацією «Інваліди 

Рівненщини «Позиція» (код за ЄДРПОУ 41266428), який здійснив невід’ємні 

поліпшення. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, становить 148 104,00 грн 

(сто сорок вісім тисяч сто чотири гривні 00 коп.), у тому числі ПДВ – 24 684,00 грн 

(двадцять чотири тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.). 
 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  АРК ТА М. СЕВАСТОПОЛЬ 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати продажу об’єкта  

малої приватизації  державної власності – окремого майна 

Об’єкт малої приватизації державної власності – окреме майно – частина комплексу 

у складі: 1/2 адмінбудівлі «А» з прибудовою «а», 1/2 сараю «Б», сараї «В», «Г», 

вбиральня «Д», 1/2 № 1, 3, який розташований за адресою: Херсонська обл., 

Великолепетиський р-н, смт Велика Лепетиха, вул. Лермонтова, 43, приватизовано 

фізичною особою – Кльобою Тарасом Львовичем (РНОКПП 3329503956), який став 

переможцем електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій. Ціна продажу – 3 699,52 грн (три тисячі 

шістсот дев’яносто дев’ять гривень 52 копійки), у тому числі ПДВ – 616,59 грн 

(шістсот шістнадцять гривень 59 копійок). 



 

 


