
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 48 від 30.09.2020 
 

 

АПАРАТ ФОНДУ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – державний пакет акцій розміром 100,0000 % статутного 

капіталу приватного акціонерного товариства «Готель «Дніпро» (код за ЄДРПОУ 
02573547, місцезнаходження товариства: місто Київ, вулиця Хрещатик, 1/2). Покупець 

об’єкта малої приватизації – товариство з обмеженою відповідальністю 
«СМАРТЛЕНД» (місцезнаходження юридичної особи: 07400, Київська область, місто 

Бровари, вулиця Київська, 130, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38767326). Ціна, за 
якою придбано об’єкт, становить 1 111 111 222,22 грн (один мільярд сто одинадцять 
мільйонів сто одинадцять тисяч двісті двадцять дві гривні 22 копійки) без ПДВ. 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації 
1. Окреме майно – нежитлові будівлі у складі: ветлікарня (А) загальною площею 

229,6 м2; крематорій (Б) загальною площею 35 м2; гараж (В) загальною площею 53,1 м2 

за адресою: Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Кути, вул. Снятинська, 117 
приватизовано на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Максимчуком Іваном 
Михайловичем. Ціна продажу об’єкта становить 74400,00 грн (сімдесят чотири тисячі 
чотириста гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 12400,00 грн (дванадцять тисяч 

чотириста гривень 00 копійок). 

2. Окреме майно – нежитлова будівля (ветлікарня) загальною площею 28,2 м2 за 
адресою: Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с. Лучинці, вул. Шевченка, 51а 

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

Анатолійовичем. Ціна продажу об’єкта становить 3375,54 грн (три тисячі триста 
сімдесят п’ять гривень 54 копійки), у тому числі ПДВ – 562,59 (п’ятсот шістдесят дві 

гривні 59 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – гараж загальною площею 46,7 м2 за адресою: Івано-Франківська 
обл., Рожнятівський р-н, с. Сваричів, вул. 1 Травня, 3 приватизовано на аукціоні за 

методом зниження стартової ціни фізичною особою – Сенечаком Василем 
Миколайовичем. Ціна продажу об’єкта становить 37 754,40 грн (тридцять сім тисяч 

сімсот п’ятдесят чотири гривні 40 копійок), у тому числі ПДВ – 6 292,40 грн (шість 
тисяч двісті дев’яносто дві гривні 40 копійок). 

 

 



КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

ТА ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме  майно  – приміщення третього  та четвертого поверхів адміністративної будівлі  

(корпус 44, літ. А-6) загальною площею 1058,7 м2 (місцезнаходження об’єкта: м. Черкаси, 
вул. Одеська, 8) приватизовано  шляхом викупу юридичною особою –  Товариством  з 

обмеженою відповідальністю «БІГ-МІСТО» (код за ЄДРПОУ 42556238), яке єдине  
подало заяву на участь в електронному аукціоні з умовами  за запропонованою ним  
ціною . Ціна  продажу становить 2  224 800,00 грн (два мільйони  двісті двадцять чотири  

тисячі вісімсот гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ  – 370 800,00  грн (триста сімдесят 
тисяч  вісімсот  гривень 00 копійок) . 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля з господарськими будівлями та 

спорудами у складі: будинок А загальною площею 257,2 м2; прибудова а загальною 

площею 6,4 м2; прибудова а1 загальною площею 27,0 м2; ґанок а2; колодязь К, 
розташований за адресою: Чернігівська обл., с. Кобижча, Бобровицький р-н, 

вул. Кашталянівка, 1, приватизовано шляхом продажу на аукціоні громадянином 
України – Бойко Євгеном Юрійовичем. Ціна продажу об’єкта становить 37 980,47 грн, 

у т. ч. ПДВ – 6 330,08 грн. 

 

 


