
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 38 від 26.08.2020 
 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – будівля колишнього клубу з антресоллю, підвалом п/А загальною площею 410,9 м2, 

ґанком, прибудовами а, а1, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Обрій», код за ЄДРПОУ 

03058840, за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Іванківці, вул. Шевченка Т., 29, 

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

подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – ПП «Українська економіко-правова 

група», код за ЄДРПОУ 21579949. Ціна продажу об’єкта – 58 894,34 грн (п’ятдесят вісім тисяч 

вісімсот дев’яносто чотири грн 34 коп.), у тому числі ПДВ – 9 815,72 грн (дев’ять тисяч вісімсот 

п’ятнадцять грн 72 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – будівля лазні загальною площею 104,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу 

ВАТ «Ситковецький цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371765, за адресою: Вінницька обл., 

Немирівський р-н, смт Ситківці, вул. Мандролька, 27, приватизовано шляхом продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

юридичною особою – ПП «Українська економіко-правова група», код за ЄДРПОУ 21579949. Ціна 

продажу об’єкта – 3 610,54 грн (три тисячі шістсот десять грн 54 коп.), у тому числі ПДВ – 601,76 

грн (шістсот одна грн 76 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – нежитлові приміщення на 3-му поверсі в будівлі літ. А загальною площею 

204,28 м2, у т. ч.: приміщення № 3 – № 12, 34 % коридору «ІІІ», 34 % коридору «ІV», 50 % туалету 

«V», 50 % умивальника «VІ», 34% коридору «VІІ», 1/3 сходової клітки «І», 1/3 сходової клітки «ІІ», 

що розташовані за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, майдан Святого Миколая, 20 та 

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 – ПП «Українська економіко-правова 

група», код за ЄДРПОУ 21579949. Ціна продажу об’єкта – 117 854,77 грн (сто сімнадцять тисяч 

вісімсот п’ятдесят чотири грн 77 коп.), у тому числі ПДВ – 19 642,46 грн (дев’ятнадцять тисяч шістсот 

сорок дві грн 46 коп.). 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: будівля інституту літ. А-3, площею 2457,9 м2 

(інв. № 10007638); паркан (огорожа металева) (інв. № 10007639), у складі: паркан № 1, хвіртка № 2, 

хвіртка № 3, ворота № 4, ворота № 5; замощення І, площею 146 м2 (інв. № 10009049); замощення ІІ, 

площею 929 м2 (інв. № 10009050); тепловий лічильник S-430 (інв. № 10007635); лічильник 3-фазний 

«Дельта 2010-08» (інв. № 10007636), що розташований за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, 

вул. Вишневського, 4, приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «БЕЗПЕКА», ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 25216209, яка 

єдина подала заяву на участь в аукціоні із зниженням стартової ціни. Ціна, за якою придбано 

об’єкт, – 2 802 435,17 грн (два мільйони вісімсот дві тисячі чотириста тридцять п’ять грн 17 коп.), 

у т. ч. ПДВ – 467 072,53 грн (чотириста шістдесят сім тисяч сімдесят дві грн 53 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про затвердження результатів продажу об’єкта малої приватизації 

Наказом регіонального відділення від 17.08.2020 № 12/01-25-ЗВП затверджено результати продажу 

об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі літ. А-1 загальною площею 423,8 м2, з підпірною 



стінкою № 1, ґанком № 2, тротуаром І, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 

м. Кам’янське, вул. Соборна, 5. 

Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов юридичною особою – Товариством з 

обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «ДНІПРО-СЕРВІС» (код за 

ЄДРПОУ 40233648). 

Ціна продажу об’єкта – 1 198 920,00 грн (один мільйон сто дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот 

двадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 199 820,00 грн (сто дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот 

двадцять грн 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях від 13.08.2020 № 12/01-24-ЗВП затверджено результати 

продажу об’єкта державної власності – нежитлова будівля літ. А-1 з підвалом літ. під А-1, прибудови 

літ. а-1, а1-1, ґанки літ. а, а1, загальною площею 189,6 м2, навіс літ. Б, що розташований за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Коваленка, 4. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні без умов фізичною особою – Герасименком Григорієм Григоровичем. 

Ціна продажу – 325 320,00 грн (триста двадцять п’ять тисяч триста двадцять грн 00 коп.), у тому 

числі ПДВ – 54 220,00 грн (п’ятдесят чотири тисячі двісті двадцять грн 00 коп.). 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: арматурний цех 

загальною площею 2070,5 м2 за адресою: Рівненська область, м. Вараш, Будівельна база № 1 та № 2 

промислової зони, 56, бетонний завод загальною площею 4014,3 м2 за адресою: Будівельна база № 1 

та № 2 промислової зони, 58, виробничий корпус з підготовки ремонтно-будівельних робіт 

загальною площею 879,2 м2 за адресою: Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 60/2; 

площадка складування конструкцій загальною площею 24,8 м2 за адресою: Будівельна база № 1 та 

№ 2 промислової зони, 60/1; склад паливно-мастильних матеріалів з автозаправною станцією 

загальною площею 157,4 м2 за адресою: Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 53, комплекс, 

майновий – деревообробний цех  загальною площею 1308 м2 за адресою: Будівельна база № 1 та № 2 

промислової зони, 55; склад-навіс Б-1 загальною площею 1981,5 м2, ЦМС генпідрядника Г-1 

загальною площею 1674,1 м2, склад матеріалів на НРБ К-1, загальною площею 1633 м2, склад Л-1 

загальною площею 97,6 м2, туалет М-1 загальною площею 41,6 м2, майданчик складування 

матеріалів площею 870 м2, відкриті складські майданчики генпідрядника площею 6219 м2, 

майданчик складування обладнання площею 3852 м2, рампа розвантаження вагонів площею 251 м2 за 

адресою: Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 50, 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, – 7 800 001,20 (сім мільйонів вісімсот тисяч одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 1 

300 000,20 (один мільйон триста тисяч грн 20 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля котельні загальною площею 56,7 м2 за 

адресою: Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Кутузова, 18, що перебуває на балансі ТзОВ 

«Пересувна механізована колона № 63», код за ЄДРПОУ 01273421, приватизовано фізичною 

особою – Бондарчуком Юрієм Олександровичем, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 3107710438. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 60 001,20 грн (шістдесят тисяч 

одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 10 000,20 грн (десять тисяч грн 20 коп.). 


