
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 22 від 20.05.2020 
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Пістрюгою Сергієм 

Миколайовичем договір купівлі-продажу гаража загальною площею 33,7 м2, що 
розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Свято-
Миколаївська, 43, гараж 2. Ціна продажу об’єкта – 120 360,00 грн (сто двадцять тисяч 

триста шістдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 20 060,00 грн (двадцять тисяч 
шістдесят гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – комплекс будівель та споруд у складі: 

будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б/) загальною площею 5 393 м2, 

будівля адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А/) загальною площею 

819,7 м2, бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 м2, 

огорожа № 1, замощення І, розташований за адресою: Кіровоградська обл., 
м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10-а, що перебуває на балансі Державного 
підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 

39244468), приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні із зниженням 
стартової ціни юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю 

«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 31907552. Ціна 
продажу – 3 003 372,26 грн (три мільйони три тисячі триста сімдесят дві гривні 26 

копійок), у тому числі податок на додану вартість – 500 562,04 грн (п’ятсот тисяч 
п’ятсот шістдесят дві гривні 04 копійки). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Сачко Віталієм Анатолійовичем 

договір купівлі-продажу господарської будівлі літ. Б площею 65,2 м2 та гаража літ. В 

площею 28,8 м2, що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський 
район, смт Солоне, вул. Гагаріна, 22. Ціна продажу об’єкта – 42 840,00 грн (сорок дві 
тисячі вісімсот сорок гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 7 140,00 грн (сім тисяч сто 

сорок гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Капустіним В’ячеславом 

Львовичем договір купівлі-продажу об’єкта державної власності – незавершеного 
будівництва «Відновлювально-оздоровчий комплекс», розташованого за адресою: 

м. Дніпро, площа Академіка Стародубова, 3.  Ціна продажу об’єкта – 1 620 000,00 грн 
(один мільйон шістсот двадцять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 270 000,00 

грн (двісті сімдесят тисяч гривень 00 коп.). 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні 
Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «ЮНІК – СЕРВІС» 

договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі літ. А-1 

загальною площею 409,5 м2, що перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 05393043) та розташована за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Соборна, 3А. Ціна продажу об’єкта – 

564 012,00 грн (п’ятсот шістдесят чотири тисячі дванадцять гривень 00 коп.), у тому 
числі ПДВ – 94 002,00 грн (дев’яносто чотири тисячі дві гривні 00 коп.). 

 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу 

Об’єкт малої приватизації – група інвентарних об’єктів у складі: приміщення 

лабораторії районної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 277,6 м2; 

гараж загальною площею 99,8 м2; сарай загальною площею 61,7 м2 за адресою: 
Волинська область, Любешівський район, смт Любешів, вул. Миру, 11. Покупець 

об’єкта малої приватизації: Шукалович Євгеній Іванович.  Ціна, за якою придбано 
об’єкт малої приватизації: 300 002,00 грн (триста тисяч дві гривні 00 коп.) без ПДВ. 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу 

Об’єкт малої приватизації: окреме майно – адміністративна будівля площею 512,4 м2 
за адресою: Волинська обл., Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка, 

вул. Привокзальна, 2. Покупець об’єкта малої приватизації: Борисюк Роман 
Миколайович.  Ціна, за якою придбано об’єкт малої приватизації: 450 000,00 грн 

(чотириста п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) без ПДВ. 

 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт соціально-культурного призначення – дитячий 

оздоровчий табір за адресою: Сумська область, Шосткинський район, сільська рада 
Собицька, «Малий бір» урочище, квартал № 2 (б/н), що обліковується на балансі 

ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» (код за ЄДРПОУ 05761264), 
приватизовано фізичною особою – Соболем С. Ф., як переможцем електронного 

аукціону, за  336121,20 грн, у тому числі ПДВ – 56020,20 грн. 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації  
Наказом РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях від 08.05.2020 № 270 

завершено приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – частини 

будівлі пожежного депо «Д-2» (у т. ч. підвал – Пд) площею 397,6 м2 за адресою: 33023, 
Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебуває на балансі ДП НВО 

«Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, що приватизовано шляхом викупу 
орендарем майна, який здійснив невід’ємні поліпшення, – Цюпою Василем 

Ярославовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків  



2745521410). Ціна продажу становить 436 490,00 грн (чотириста тридцять шість тисяч 

чотириста дев’яносто гривень 00 копійок), без урахування вартості ПДВ – 87 298,00 
грн (вісімдесят сім тисяч двісті дев’яносто вісім гривень 00 копійок). 

АПАРАТ ФОНДУ 

 

ІНФОРМАЦІЯ про результати продажу об’єкта малої приватизації  

Об’єкт малої приватизації – державний пакет акцій розміром 99,9906 % статутного 
капіталу акціонерного товариства «Київпассервіс» (код за ЄДРПОУ 33348385, 

місцезнаходження товариства: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15а). Покупець 
об’єкта малої приватизації – товариство з обмеженою відповідальністю «БАСТІОН-

ГРУП» (місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01133, м. Київ, вулиця Генерала 
Алмазова, 18/7, кімн. 512, код за ЄДРПОУ 40021766). Ціна, за якою придбано об’єкт, 

становить 230 897 987,00 грн (двісті тридцять мільйонів вісімсот дев’яносто сім тисяч 
дев’ятсот вісімдесят сім гривень 00 копійок) без ПДВ. 

 

 


