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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 

приватизовано шляхом викупу юридичною особою – ПрАТ «Тульчинське АТП-10557», код за 

ЄДРПОУ 05460953, окреме майно – приміщення № 14 в будівлі критої стоянки літ. «В1» площею 

55,2 м2 за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Леонтовича, 61 за ціною 67 

299,60 грн (шістдесят сім тисяч двісті дев’яносто дев’ять грн 60 коп.), у т. ч. ПДВ – 11 216,60 грн 

(одинадцять тисяч двісті шістнадцять грн 60 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – гаражі літ. «Б» загальною площею 59,9 м2 з оглядовими ямами літ. «б», «б1» за 

адресою: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Кривоноса 66-А, гараж 2, 3, що перебувають на 

балансі Північного офіса Держаудитслужби, код за ЄДРПОУ 40479560. Приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій юридичною особою – ТОВ «КОМПЛЕКТУХА», код за ЄДРПОУ 39260516. Ціна 

продажу об’єкта – 122 400,00 грн (сто двадцять дві тисячі чотириста грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 

20 400,00 грн (двадцять тисяч чотириста грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – гараж загальною площею 20,2 м2 за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, 

вул. Чехова, 1а, ТВГ «Авіатор», гараж 280 (303), що перебуває на балансі Північного офіса 

Держаудитслужби, код за ЄДРПОУ 40479560. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

юридичною особою – ТОВ «КОМПЛЕКТУХА», код за ЄДРПОУ 39260516. Ціна продажу об’єкта – 

61 200,00 грн (шістдесят одна тисяча двісті грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 10 200,00 грн (десять 

тисяч двісті грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – будівля будинку побуту, літ.  А, загальною площею 111,1 м2, з ґанком, розташована 

за адресою: Вінницька обл., Козятинський район, с. Пляхова, вул. Подільська, 7а, що не увійшла до 

статутного капіталу КСП «Пляхівське» та перебуває на балансі СТОВ «Пляхівське», код за ЄДРПОУ 

00448195. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Романюк О. 

І., РНОКПП: 2505913382. Ціна продажу об’єкта – 36 636,00 грн, у т. ч. ПДВ – 6 106,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – виробнича будівля складу № 1 літ. А загальною площею 94,0 м2 за адресою: Він-

ницька обл., Шаргородський р-н, с. Рахни Лісові, вул. Макаренка, 32-А, що перебуває на балансі Він-

ницької філії ПАТ «Укртелеком», код за ЄДРПОУ 01182204. Приватизовано шляхом продажу на 

електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій фізичною особою – Буковинським Володимиром Володимировичем, РНОКПП: 

2916215254. Ціна продажу об’єкта – 16 130,40 грн (шістнадцять тисяч сто тридцять грн 40 коп.), 

у тому числі ПДВ – 2 688,40 грн (дві тисячі шістсот вісімдесят вісім грн 40 коп.). 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Герасименком Григорієм Григоровичем договір 

купівлі-продажу об’єкта державної власності – нежитлової будівлі літ. А-1 з підвалом літ. під А-1, 



прибудови літ. а-1, а1-1, ґанків літ. а, а1, загальною площею 189,6 м2, навіса літ. Б, що розташований 

за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Коваленка, 4 та перебуває на балансі ПАТ 

«Дніпровський металургійний комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043). Ціна продажу об’єкта – 325 

320,00 грн (триста двадцять п’ять тисяч триста двадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 54 

220,00 грн (п’ятдесят чотири тисячі двісті двадцять гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні 

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ НВП «Дніпро – Сервіс» (код за 

ЄДРПОУ 40233648) договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі літ. А-

1 загальною площею 423,8 м2, з підпірною стінкою № 1, ґанком № 2, тротуаром І, що перебуває 

на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043) та 

розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 5. Ціна продажу 

об’єкта – 1 198 920,00 грн, у тому числі ПДВ – 199 820,00 грн. 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації державної власності – окреме майно – адміністративна будівля (Літ. 

А2), ґанок а, ґанок 1а, ґанок 2а, пожежна драбина 3а загальною площею 502,3 м2, що розташована за 

адресою: Черкаська обл., м. Кам’янка, пров. Галі Кудрі, 4, приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни фізичною особою – Гирич Євгенією Валеріївною. Ціна 

продажу об’єкта – 1 344 147,60 грн (один мільйон триста сорок чотири тисячі сто сорок сім гривень 

60 копійок), у тому числі ПДВ – 224 024,60 грн. 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 8 за 

адресою: Київська область, Баришівський р-н, с. Гостролуччя, вул. Молодіжна, 24 приватизовано 

шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – громадянином України – Собковським 

Ігорем Васильовичем. Ціна продажу об’єкта становить 84 360,00 грн, у тому числі ПДВ – 14 060,00 

грн. 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності 

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля (літ. «А-1») площею 

96,9 м2, вбиральня (літ. «Б-1») площею 2,0 м2, комора (літ. «В-1») площею 19,7 м2, сходи «а», ворота 

«1», огорожа «2» за адресою: Львівська область, Мостиський р-н, с. Санники, вул. Майданова, 73А. 

Приватизовано фізичною особою – Кадиляком Романом Анатолійовичем за ціною 60 131,38 грн, 

у тому числі ПДВ – 10 021,90 грн. 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта державної власності 

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт державної власності малої 

приватизації – окреме майно – підвальне приміщення під будівлею контори, що розташоване за 

адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікторія, вул. Київська, 4А, балансоутримувач 

відсутній. Приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «КРОКУС» (код ЄДРПОУ 31351731). Ціна продажу об’єкта становить: з 

урахуванням ПДВ – 189108,00 грн, ПДВ – 31518,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта державної власності 



Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт державної власності малої 

приватизації – окреме майно – нежитлова будівля (гараж) загальною площею 32,3 м2, 

що знаходиться за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р-н, м. Зіньків, вул. Першотравнева, 1а та 

перебуває на балансі Північно-Східного офіса Держаудитслужби (код за ЄДРПОУ 40478572). 

Приватизовано єдиним заявником на участь в аукціоні – фізичною особою – Осіповою Світланою 

Михайлівною. Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 1000,00 грн, ПДВ – 200,00 грн, з 

урахуванням ПДВ – 1200,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта державної власності 

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт державної власності малої 

приватизації – окреме майно – гараж загальною площею 25,8 м2, що знаходиться за адресою: 

Полтавська обл., м. Миргород, вул. Сорочинська, 119, гараж 2 та перебуває на балансі Північно-

Східного офіса Держаудитслужби (код за ЄДРПОУ 40478572). Приватизовано фізичною особою – 

Гордієнком Юрієм Юрійовичем, що визнаний переможцем електронного аукціону. Ціна продажу 

об’єкта: без урахування ПДВ – 20503,00 грн, ПДВ – 4100,60 грн, з урахуванням ПДВ – 24603,60 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єктів малої приватизації – окремого майна 

Будівля та гараж за адресою: м. Шостка, вул. 6-ї Гвардійської Дивизії, 1, що обліковуються на 

балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області (код за ЄДРПОУ 

40356714), приватизовано ТОВ «ЄВРО-ФОР» (код за ЄДРПОУ 42189245), як переможцем електрон-

ного аукціону, за 234001,20 грн, у тому числі ПДВ – 39000,20 грн; 

адмінбудівля за адресою: Сумська область, смт Велика Писарівка, вул. Незалежності, 13, 

що обліковується на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області (код 

за ЄДРПОУ 40356714), приватизовано Бутенко Іриною Павлівною, як єдиним заявником на участь в 

аукціоні, за 108120,00 грн, у тому числі ПДВ – 18020,00 грн. 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля колишньої їдальні загальною 

площею 1469,3 м2 за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, смт Новоозерянка, вул. Заводська, 

1, що обліковується на балансі ВАТ «Озерянський комбінат залізобетонних гідротехнічних 

конструкцій», приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Білою Мирославою Петрівною, яка 

єдина подала заяву на участь в електронному аукціоні із зниженням стартової ціни, за ціною 

120932,40 грн (сто двадцять тисяч дев’ятсот тридцять дві гривні 40 копiйок), у тому числі ПДВ – 

20155,40 грн (двадцять тисяч сто п’ятдесят п’ять гривень 40 копiйок). 

 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля гаража за адресою: Донецька область, 

м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 219, балансоутримувач: Національний банк України (код за 

ЄДРПОУ 00032106), приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами покупцем – фізичною 

особою – Колюбаєвим Віктором Геннадійовичем за 34203,60 грн (тридцять чотири тисячі двісті три 

гривні 60 копійок), у тому числі ПДВ – 5700,60 грн (п’ять тисяч сімсот гривень 60 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – пункт по переробці сільськогосподарської продукції 

загальною площею 447,9 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Коротич, вул. Низова, 

76, балансоутримувач: ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5», код за ЄДРПОУ 05471230, приватизовано на 

електронному аукціоні з умовами учасником, який надав найвищу цінову пропозицію, – фізичною 



особою – Гринченко Мариною Павлівною за 384000,00 грн (триста вісімдесят чотири тисячі гривень 

00 копійок), у тому числі ПДВ – 64000,00 грн (шістдесят чотири тисячі гривень 00 копійок). 

 


