
 

Результати продажу – «Відомості приватизації» № 7 від 05.02.2020 
 

 
АПАРАТ ФОНДУ 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – державний пакет акцій розміром 100 % статутного 
капіталу акціонерного товариства «Україна туристична», код за ЄДРПОУ 30634595, 

місцезнаходження: 01021, м. Київ, вулиця Шовковична, будинок 12, офіс 309. 
Покупець об’єкта малої приватизації – товариство з обмеженою відповідальністю 
«БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ «МОНОЛІТ». Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 

60 500 000,00 грн (шістдесят мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ. 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЯ 

про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 
Наказом регіонального відділення від 22.01.2020 № 12/01-02-ЗВП затверджено 

результати продажу об’єкта державної власності – 13/25 частин нежитлової будівлі 

літ. А площею 494,7 м2 з естакадами літ. а та літ. а1, що розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Промислова, 9. Об’єкт приватизовано 

шляхом продажу на електронному аукціоні без умов фізичною особою – Негодою 
Олександром Григоровичем. Ціна продажу об’єкта – 205 392,00 гривень (двісті п’ять 

тисяч триста дев’яносто дві гривні 00 коп.), у тому числі ПДВ – 34 232,00 гривень 
(тридцять чотири тисячі двісті тридцять дві гривні 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 28.01.2020 № 12/01-
04-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – складу ВР 

загальною площею 202,4 м2, що перебуває на балансі ДП «Виробниче об’єднання 
Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» Павлоградський механічний 
завод (код за ЄДРПОУ 14310170) та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10б. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на 
аукціоні зі зниженням стартової ціни фізичною особою – Сорокою Олегом 

Михайловичем. Ціна продажу – 18 000,00 гривень, у тому числі ПДВ – 3 000,00 
гривень. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 
Наказом Регіонального відділення від 23.01.2020 № 12/01-03-ЗВП затверджено 

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

загальною площею 279,3 м2; вимощення І; огорожа № 1; ворота № 2, 3, що 
розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Вільхівська, 2Б. 

Об’єкт приватизовано шляхом викупу фізичною особою – підприємцем Луговим 
Андрієм Петровичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні з продажу 

зазначеного об’єкта. Ціна продажу об’єкта – 127 753,37 гривень (сто двадцять сім 
тисяч сімсот п’ятдесят три гривні 37 коп.), у тому числі ПДВ – 21 292,23 гривень 

(двадцять одна тисяча двісті дев’яносто дві гривні 23 коп.). 



 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «КОМПАНІЯ ТРАНС-

ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38465370) договір купівлі-продажу шляхом викупу об’єкта 
соціально-культурного призначення – дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий), що 

розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9. 
Ціна продажу об’єкта – 540 613,20 грн (п’ятсот сорок тисяч шістсот тринадцять 

гривень 20 коп.), у тому числі ПДВ – 90 102,20 грн (дев’яносто тисяч сто дві гривні 20 
коп.). 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів державної власності 
Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво школи, розташований за 

адресою: Чернігівська область, Срібнянський район, с. Сокиринці, вул. Галаганівська, 
55, приватизовано шляхом продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни фізичною 

особою – Ковальовим Юрієм Андрійовичем. Ціна продажу об’єкта становить 133,2 
тис. грн, у т. ч. ПДВ – 22,2 тис. грн. 

Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво школи, розташований за 

адресою: Чернігівська область, смт Козелець, вул. Соборності, 70-А, приватизовано 
шляхом продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни фізичною особою – 

Ковальовим Юрієм Андрійовичем. Ціна продажу об’єкта становить 564,0 тис. грн, 
у т. ч. ПДВ – 94,0 тис. грн. 

 
ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – нежитлове вбудоване приміщення № 53 площею 1,5 м2, що 
розташоване на першому поверсі будівлі, за адресою: Львівська обл., м. Миколаїв, 
бульвар Проектний, 1 та перебуває на балансі Миколаївської районної державної 

адміністрації Львівської області.  Приватизовано шляхом викупу. Покупець – 
фізична особа – підприємець Струцька Леся Миколаївна, ціна продажу – 1800,00 грн, 

у тому числі ПДВ – 300,00 грн. 
 
РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля медпункту загальною площею 

63,6 м2, що знаходиться за адресою: 35600, Рівненська область, м. Дубно, 
вул. Грушевського, 184, що перебуває на балансі ПрАТ «Дакор Вест», код за ЄДРПОУ 

03118357, приватизовано переможцем електронного аукціону – фізичною особою – 
Івченко Тетяною Іванівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

3012821267). Ціна продажу становить 12705,30 грн (дванадцять тисяч сімсот п’ять 
гривень 30 копійок), у т. ч. ПДВ – 2117,55 грн (дві тисячі сто сімнадцять гривень 55 

копійок). 
 

 
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 



ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Обєкт малої приватизації – група інвентарних об’єктів: трактор колісний Т-40 (інв. 

№ 776), автомобільний кран КС-3562 (інв. № 714), універсальна уборочна машина 
(інв. № 686), автомобільний кран КС-МАЗ-500 (інв. № 661), електроустановка для 

іспитів (інв. № 7383), компресор (інв. № 5259), електрокомпресор (інв. № 5527), насос 
для відкачки води з відсіків (інв. № 7025), насос для відкачки води з відсіків (інв. 

№ 6999), насос пересувний для сушіння (інв. № 7049), пересувний компресор ВУВ-
45/150 (інв. № 7412), компресор (інв. № 5173), що розташований за адресою: 

м. Херсон, Карантиний острів, 1, приватизовано шляхом викупу покупцем, який 
єдиний подав заяву на участь в електроному аукціоні з умовами, – ТОВ 

«ШИПЯРД1930», код за ЄДРПОУ 40726336. Ціна продажу об’єкта становить 
194 322,00 грн (сто дев’яносто чотири тисячі триста двадцять дві гривні 00 копійок), у 

тому числі ПДВ – 32 387,00 грн (тридцять дві тисячі триста вісімдесят сім гривень 00 
копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Об’єкт малої приватизації державної власності – група інвентарних об’єктів АЗС 
№ 3 (далі – Об’єкт приватизації), який розташований за адресою: м. Херсон, 

вул. Садова, 43, приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов покупцем – 
фізичною особою – Короновським Ігорем Анатолійовичем. Ціна продажу Об’єкта 

приватизації – 1 407 000,00 грн (один мільйон чотириста сім тисяч гривень 00 копійок) 
у тому числі ПДВ – 234 500,00 грн (двісті тридцять чотири тисячі п’ятсот гривень 00 
копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 
Об’єкт малої приватизації – котедж (літ. В), розташований за адресою: вул. 

Набережна, 32, с. Генічеська Гірка, Генічеський район, Херсонська область, 
приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні без умов Присяжним 

Анатолієм Володимировичем, реєстраційний номер облікової картки платника 
податку 2401912392. Ціна продажу об’єкта приватизації становить 427 560,00 грн 

(чотириста двадцять сім тисяч п’ятсот шістдесят гривень 00 копійок), у тому числі 
ПДВ – 71 260,00 грн (сімдесят одна тисяча двісті шістдесят гривень 00 копійок). 

 

 


