
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 43 від 23.10.2019 
 

 

 

АПАРАТ ФОНДУ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу на електронному аукціоні об’єкта  
малої приватизації – об’єкта соціально-культурного  

призначення – єдиного майнового комплексу Державного  
спеціалізованого підприємства «Укртелефільм» 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт соціально-культурного призначення – єдиний 

майновий комплекс Державного спеціалізованого підприємства «Укртелефільм» за 
адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 160 (код за ЄДРПОУ 35524710) приватизовано 

ТОВ «РІЄЛТІС ПЛЮС». Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 6 127 198,80 
гривень (шість мільйонів сто двадцять сім тисяч сто дев’яносто вісім гривень 80 

копійок), у тому числі ПДВ – 1 021 199,80 гривень (один мільйон двадцять одна 
тисяча сто дев’яносто дев’ять гривень 80 копійок). 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 

Наказом Регіонального відділення від 09.10.2019 № 12/01-22-ЗВП затверджено 
результати продажу об’єкта державної власності – будівлі гаража загальною площею 

52,5 м2 (літ. А-1), що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Волосевича, 55. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні 
із зниженням стартової ціни фізичною особою – Демінським Сергієм Анатолійовичем. 

Ціна продажу – 73 500,00 грн (сімдесят три тисячі п’ятсот гривень 00 коп.), у тому 
числі ПДВ – 12 250,00 грн (дванадцять тисяч двісті п’ятдесят гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 
Наказом Регіонального відділення від 25.09.2019 № 12/01-21-ЗВП затверджено 

результати продажу об’єкта державної власності – нежитлової будівлі пивбару (літ. А-

1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2, що перебуває на балансі ПАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191307) та розташований за адресою: 

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а. Об’єкт 
приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами фізичною 

особою – Демінським Сергієм Анатолійовичем. Ціна продажу – 45 720,00 грн (сорок 
п’ять тисяч сімсот двадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 7 620,00 грн (сім 

тисяч шістсот двадцять гривень 00 коп.). 

 

 



КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля за адресою: 

Чернігівська область, Прилуцький район, с. Рудівка, вул. Олега Кошового, 13А 

приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – 

Ковальовим Юрієм Андрійовичем. Ціна продажу об’єкта становить 40 212,07 грн, 
у тому числі ПДВ – 6 702,01 грн. 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації державної власності 

Окреме майно – гараж № 3 площею 25,7 м2 за адресою: Львівська обл., м. Самбір, 
вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі Самбірського управління Державної 
казначейської служби України Львівської області. Приватизовано шляхом продажу на 

аукціоні без умов. Покупець – фізична особа – Мальков Сергій Анатолійович, ціна 
продажу – 163200,00 грн, у тому числі ПДВ – 27 200,00 грн. 

Окреме майно – нежитлові допоміжні приміщення площею 23,1 м2 за адресою: 
Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі Самбірського 
управління Державної казначейської служби України Львівської області. 

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов. Покупець – фізична особа – 
Мальков Сергій Анатолійович, ціна продажу – 157 200,00 грн, у тому числі ПДВ – 26 

200,00 грн. 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – гараж загальною площею 46,7 м2 за адресою: Сумська область, 
м. Конотоп, пл. Ярмаркова, 12, що обліковується на балансі Головного управління 
статистики у Сумській області (код за ЄДРПОУ 02362227), приватизовано фізичною 

особою – Ковратовським В. М., як учасником електронного аукціону, за 12000,00 грн, 
у тому числі ПДВ – 2000,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт незавершеного будівництва – 105-квартирний житловий будинок з 
вбудованим поштовим відділенням зв’язку за адресою: Сумська область, м. Шостка, 

вул. Свемовська, 6Г, що обліковується на балансі ПрАТ «Шосткинський завод 
хімічних реактивів» (код ЄДРПОУ 05761264), приватизовано ТОВ «ДОКА ФІНАНС» 



(код ЄДРПОУ 39701690), як учасником електронного аукціону, за 624 001,20 грн, 
у тому числі ПДВ – 104 000,20 грн. 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля ГРП «Л-1» загальною площею 

54,2 м2 за адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 106, 
що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, 

приватизовано шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, 
фізичною особою – підприємцем Петрушко Вікторією Віталіївною (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків 2886510080). Вартість, за якою придбано 
об’єкт, без урахування невід’ємних поліпшень становить 58 656,00 грн (п’ятдесят 
вісім тисяч шістсот п’ятдесят шість гривень 00 коп.), у тому числі сума податку на 

додану вартість – 9 776,00 грн (дев’ять тисяч сімсот сімдесят шість гривень 00 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

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

мазутонасосного господарства «М-1», «2М-1» загальною площею 337,4 м2 за адресою: 
33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебуває на балансі ДП 
НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, приватизовано шляхом викупу 

орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, фізичною особою – підприємцем 
Петрушко Вікторією Віталіївною. Вартість, за якою придбано об’єкт, без урахування 

невід’ємних поліпшень становить 236 496,00 грн (двісті тридцять шість тисяч 
чотириста дев’яносто шість гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 39 416,00 грн (тридцять 
дев’ять тисяч чотириста шістнадцять гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля котельні «К-2» загальною 

площею 1016,9 м2 за адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 106, 
що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, 

приватизовано шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, 
фізичною особою – підприємцем Даниш Анатолієм Віталійовичем. Вартість, за якою 

придбано об’єкт, без урахування невід’ємних поліпшень становить 571 860,00 грн 
(п’ятсот сімдесят одна тисяча вісімсот шістдесят гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 

95 310,00 грн (дев’яносто п’ять тисяч триста десять гривень 00 копійок). 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  

АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 



Об’єкт малої приватизації державної власності – єдиний майновий комплекс 
державного підприємства «Державне науково-виробниче підприємство 

«Винконсервпроект», код за ЄДРПОУ 14141394, розташований за адресою: вул. 
Богородицька, 124, м. Херсон, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний 

подав заяву на участь в електронному аукціоні із зниженням стартової ціни, – 
сільськогосподарським підприємством з обмеженою відповідальністю «Берегиня», код 

за ЄДРПОУ 32170166, за 1 082 223,60 грн (один мільйон вісімдесят дві тисячі двісті 
двадцять три гривні 60 копійок), у тому числі ПДВ – 180 370,60 грн (сто вісімдесят 

тисяч триста сімдесят гривень 60 копійок). 

 

 


