
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 36 від 12.08.2020 

 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж загальною площею 19,0 м2, що знаходиться за 

адресою: Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, смт Ярмолинці, вул. Шевченка, 2, гараж 2 та 

обліковується на балансі Державної установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія», 

код за ЄДРПОУ 38481895, приватизовано громадянином України – Заїкою Віктором 

Миколайовичем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціону із зниженням стартової 

ціни. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 18 302,14 грн (вісімнадцять тисяч триста дві 

гривні 14 коп.), у тому числі ПДВ – 3 050,36 грн (три тисячі п’ятдесят гривень 36 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта  малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля виробничих приміщень літ. «З-1» загальною 

площею 416,2 м2, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 49 та 

обліковується на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, код за 

ЄДРПОУ 05446893, приватизовано громадянкою України – Лаврик Наталією Ігорівною (РНОКПП 

3247605709), яка перемогла в електронному аукціоні без умов, що відбувся 16.06.2020. Ціна продажу 

з урахуванням ПДВ становить 200 520,00 грн (двісті тисяч п’ятсот двадцять гривень 00 коп.), у тому 

числі ПДВ – 33 420,00 грн (тридцять три тисячі чотириста двадцять гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – будівля лазні загальною площею 153,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу 

ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371593, яка розташована за адресою: 

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Вищеольчедаїв, вул. Урожайна, 3. Приватизовано 

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

подання цінових пропозицій фізичною особою – Сторчак Людмилою Володимирівною, РНОКПП 

3179709360. Ціна продажу об’єкта – 15 754,80 грн (п’ятнадцять тисяч сімсот п’ятдесят чотири грн 80 

коп.), у тому числі ПДВ – 2625,80 грн (дві тисячі шістсот двадцять п’ять грн 80 коп.). 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єктів державної власності 

Об’єкт малої приватизації – гараж загальною площею 28,4 м2, розташований за адресою: 

Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 29а/1, приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні громадянкою України – Фурманець-Гержан Катериною Олегівною (код 3419411005). Ціна 

продажу об’єкта становить 108 001,20 грн, у т. ч. ПДВ – 18 000,20 грн. 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – нежитлові підвальні приміщення площею 25,5 м2 за адресою: м. Львів, вул. Генерала 

Чупринки, 55а, що перебувають на балансі ПрАТ «Львівський міський молочний завод». 

Приватизовано фізичною особою – Молебним Олегом Петровичем за ціною 165 600,00 грн (сто 

шістдесят п’ять тисяч шістсот гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 27 600,00 грн (двадцять сім 

тисяч шістсот гривень 00 копійок). 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 



 

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

Гараж за адресою: м. Путивль, вул. Першотравнева, 56, що обліковується на балансі Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714), приватизовано 

Гончаровим О. Л., як переможцем електронного аукціону, за 8 520,00 грн, у тому числі ПДВ – 1 

420,00 грн. 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ  

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – цех зварювальних робіт за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, 

Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 25, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП 

«НАЕК «Енергоатом», код ЄДРПОУ 05425046, приватизовано покупцем – єдиним заявником – 

фізичною особою – Таборовцем Олександром Петровичем (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3402416013) шляхом викупу. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 480 000,00 

грн (чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 80 000,00 грн (вісімдесят тисяч 

гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: контора-прохідна 

автогосподарства будбази загальною площею 435,6 м2, побутовий корпус автогаража на 450 місць 

автогосподарства будбази загальною площею 4408 м2, пожежний резервуар автогосподарства 

будбази V250 м3, відкрита стоянка машин автогосподарства будбази бетонне вимощення S=17237 м2, 

відкритий навіс автогосподарства будбази споруда S=333,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, 

Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 48,47; площадка укрупненої збірки та складування 

обладнання площею 966,0 м2, кабельне поле площею 3515 м2, площадка для збірки 

електроосвітлювачів площею 1217 м2 за адресою: Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 

41/1; дільниця малої механізації загальною площею 1311,8 м2 за адресою: Будівельна база № 1 та 

№ 2 промислової зони, 45; приміщення для ремонту важких машин і механізмів, К-1, загальною 

площею 1289,6 м2, ремонтно-механічна майстерня, К’-1, загальною площею 290,1 м2, ремонтно-

механічна майстерня з побутовими приміщеннями, Ж-2, загальною площею 473,1 м2, блок контори 

дільниці ВГМ будбази, А-1, загальною площею 312,5 м2, пожежний резервуар буд. бази № 1 

V=100 м3, відкриті площадки стоянки машин і механізмів площею 4736,9 м2 за адресою:, Будівельна 

база № 1 та № 2 промислової зони, 46, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК 

«Енергоатом», код ЄДРПОУ 05425046, приватизовано фізичною особою – Таборовцем Андрієм 

Петровичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3321614012, який став 

переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 960 120,00 грн 

(дев’ятсот шістдесят тисяч сто двадцять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 160 020,00 грн (сто 

шістдесят тисяч двадцять гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: матеріальний склад 

ПТЕМ загальною площею 888,7 м2; Цех передмонтажних робіт загальною площею 3555,3 м2; Бокс 

стоянки машин АТЦ бази ПТЕМ загальною площею1056,3 м2, Газове господарство бази ПТЕМ 

загальною площею 302,2 м2, за адресою: Рівненська обл., м.Вараш, Будівельна база №1 та № 2 

промислової зони, 34, корп.1, 2, 3, 4, Загальностанційний лабораторно-побутовий корпус загальною 

площею1493,9 м2 за адресою: Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 33, Майстерня 

виробничих робіт зі складом ЛЗР (літер Б-1) загальною площею 1432,1 м2 за адресою: Будівельна 

база № 1 та №2 промислової зони, 35, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК 

«Енергоатом», код ЄДРПОУ 05425046, приватизовано фізичною особою – Таборовцем Олександром 

Петровичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3402416013, який став 

переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 1 440 002,40 



(один мільйон чотириста сорок тисяч дві гривні 40 копійок), у тому числі ПДВ: 240 000,40 (двісті 

сорок тисяч гривень 40 копійок). 

 

ХАРКІВСЬКА,  

ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – нежитлова будівля (спортивний 

корпус) літ. «А-3» загальною площею 4049,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Немишлянська, 56а 

приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні, – 

Товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТОК-АВТОЗАПЧАСТИНА» (код за ЄДРПОУ 

36456783) за ціною 5 239 999,20 грн (п’ять мільйонів двісті тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот 

дев’яносто дев’ять гривень 20 копійок), у тому числі ПДВ – 873 333,20 грн (вісімсот сімдесят три 

тисячі триста тридцять три гривні 20 копійок) (договір купівлі-продажу від 17.06.2020). 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  

АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта  малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – Тепличне господарство, який розташований за адресою: вул. Берегова, 

74а, м. Гола Пристань, Голопристанський район, Херсонська область, приватизовано шляхом викупу 

покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні зі зниженням стартової 

ціни, – ТОВ «НЕОНТ ЛТД», код за ЄДРПОУ 42183416. Ціна продажу об’єкта приватизації становить 

1 622 400,00 грн (один мільйон шістсот двадцять дві тисячі чотириста гривень 00 копійок), у тому 

числі ПДВ – 270 400,00 грн (двісті сімдесят тисяч чотириста гривень 00 копійок). 

 

м. КИЇВ 

 

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

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 04 серпня 

2020 року № 419 затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності – 

окремого майна – частини нежитлових приміщень корпусу № 7 загальною площею 2 761,60 м2, 

розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8. Приватизовано шляхом викупу юридичною 

особою – товариством з обмеженою відповідальністю «БУДТРАНСЕРВІС» за ціною 77 698 302, 00 

грн, у тому числі ПДВ – 12 949 717, 00 грн. 

 


