
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 31 від 31.07.2019 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,  
ЗАПОРІЗЬКА та  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу 
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 19.07.2019 № 12/01-
16-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – будівля готелю 

«Рассвет» літ. А-7, А’-2, А2-2, А’’’, а, а-1 загальною площею 11173,1 м2, що 
розташована за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва (колишня Фучика), 30. 
Об’єкт приватизовано шляхом викупу юридичною особою – ТОВ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР», яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 
ціною 55 521 216,00 гривень, у тому числі ПДВ – 9 253 536,00 гривень. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – нерухоме майно у складі: будівля виробнича літ. А, 

площею 827,5 м2; будівля мийки літ. Б, площею 39,0 м2; будівля майстерні літ. З, 

площею 74,9 м2; будівля складу літ. П, площею 12,0 м2; будівля складу літ. Р, площею 

15,4 м2; будівля складу літ. С, площею 18,7 м2; будівля майстерні літ. М, площею 

12,5 м2; будівля гаража літ. О, площею 52,8 м2; будівля гаража літ. У, площею 45,2 м2; 
навіс літ. Ш; ворота № 1, 3, 6, 7, 8, 9; замощення I; майданчик під обладнання, 2; 

оглядова яма, 4; вапнякова яма, 5; паркан, 11; будівля складу літ. Н, Т, Ч, Ю, Я, що 
розташований за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Космодем’янської 

Зої, 4, приватизовано Товариством з обмеженою відповідалністю «СОЮЗ – 
КОНТИНЕНТ – СК», яке єдине подало заяву на участь в аукціоні. Ціна, за якою 

придбано об’єкт, становить 1 536 000,00 грн (один мільйон п’ятсот тридцять шість 
тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 256 000,00 грн (двісті п’ятдесят шість тисяч 

гривень 00 копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт малої приватизації – 27/50 часток двоповерхової 
будівлі з приміщенням підвалу, що складається: з адміністративної будівлі «А» 

коридор № 1 площею 10,0 м2, коридор № 2 площею 32,7 м2, з підвалу «під А» 

приміщення № 19 площею 45,1 м2, приміщення № 20 площею 4,2 м2, коридор № 21 

площею 11,2 м2, приміщення № 22 площею 9,8 м2, приміщення № 23 площею 47,2 м2, 

приміщення № 24 площею 8,6 м2, сходова клітка № 24 площею 6,2 м2, підземне 

приміщення «Б» площею 96,16 м2, розташоване за адресою: Запорізька область, 
Бердянський район, смт Андріївка, вул. Нова, 4а приватизовано фізичною особою – 

Семененко Зоєю Олексіївною, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні. Ціна, за 



якою придбано об’єкт, становить 1097,10 грн (одна тисяча дев’яносто сім гривень 
10 копійок), у т. ч. ПДВ – 182, 85 грн (сто вісімдесят дві гривні 85 копійок). 

 

ЛЬВІВСЬКА,  
ЗАКАРПАТСЬКА та  

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації 

1. Окреме майно – гараж, Г-1, площею 17,0 м2 за адресою: Львівська обл., 

м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 40, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Львівській області. Приватизовано Нагребецьким Назарієм Олеговичем 

за ціною 30 001,20 грн, у тому числі ПДВ – 5 000,20 грн. 
2. Окреме майно – вбудовані нежитлові приміщення № 2, 3 загальною площею 

52,4 м2 на 1-му поверсі будівлі за адресою: Львівська область, м. Миколаїв, бульвар 

Проектний, 1, що перебувають на балансі Миколаївської районної державної 
адміністрації Львівської області. Приватизовано шляхом викупу. Покупець – фізична 

особа – Фіялкович Наталія Володимирівна, ціна продажу – 405 840,00 грн , у тому 
числі ПДВ – 67 640,00 грн. 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу на аукціоні  
зі зниженням стартової ціни  
об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – будівля складу (літ. А-1) загальною площею 1129,5 м2; прохідна 

(літ. Б-1) загальною площею 33,5 м2 (19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Миру, 
22) приватизовано шляхом викупу фізичною особою, громадянином України – 

Матяшем Максимом Віталійовичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні в 
електронній формі, за 370 800,00 грн (триста сімдесят тисяч вісімсот гривень 00 

копійок), у тому числі ПДВ – 61 800,00 грн (шістдесят одна тисяча вісімсот гривень 00 
копійок). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу на аукціоні  
зі зниженням стартової ціни  

об’єкта малої приватизації 
Об’єкт соціально-культурного призначення – медпункт з обладнанням (20400, 

Черкаська область, м. Тальне, вул. Кар’єрна, 23) приватизовано шляхом викупу 
юридичною особою – товариством з обмеженою відповідальністю «Тальнівський 

щебзавод» (код за ЄДРПОУ 01375038), який єдиний подав заяву на участь в аукціоні в 
електронній формі, за 23 060,40 грн (двадцять три тисячі шістдесят гривень 40 

копійок), у тому числі ПДВ – 3 843,40 грн (три тисячі вісімсот сорок три гривні 40 
копійок). 


