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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації державної власності 

Окреме майно – приміщення дизельної літ. Д загальною площею 22,3 м2, яке 
розташоване за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с/рада Клебанська, 

«Федьківське» урочище, 1А та перебуває на зберіганні СВАТ «Птахокомбінат 
«Тульчинський», код за ЄДРПОУ 05413994. Приватизовано шляхом викупу покупцем, 

який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні зі зниженням стартової 
ціни, юридичною особою – СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», код за ЄДРПОУ 

05413994. Ціна продажу – 4098,00 грн (чотири тисячі дев’яносто вісім грн 00 коп.), 
у тому числі ПДВ – 683,00 грн (шістсот вісімдесят три грн 00 коп.). 

 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  

об’єкта державної власності 
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 02.03.2021 № 12/01-
03-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – гаража 

загальною площею 27,9 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., Криничанський 
район, смт Кринички, вул. Грушевського Михайла, 4/1. Об’єкт приватизовано 
шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – Мариненко Ярославом 

Андрійовичем (ІНН 3443305393). Ціна продажу – 41 868,00 грн (сорок одна тисяча 
вісімсот шістдесят вісім гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 6 978,00 грн (шість 

тисяч дев’ятсот сімдесят вісім гривень 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 04.03.2021 № 12/01-
04-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової 

будівлі загальною площею 398,1 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 34. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на 
аукціоні без умов фізичною особою – Юсуповим Артуром Айратовичем (ІНН 

3219321095). Ціна продажу – 840 002,40 грн (вісімсот сорок тисяч дві гривні 40 коп.), 
у тому числі ПДВ – 140 000,40 грн (сто сорок тисяч гривень 40 коп.). 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  

та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу  
об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: Путильська районна лабораторія 

літ. А загальною площею 133,50 м2, віварій літ. Б загальною площею 53,40 м2, сарай 

літ. В загальною площею 75,50 м2, убиральня літ. Г загальною площею 2,24 м2, 
що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, за адресою: вул. Кобилянської О.,18, смт Путила, Путильський 
р-н, Чернівецька обл. приватизовано фізичною особою – Мороз Інною Дмитрівною. 

Ціна, за якою придбано об’єкт, – 243 600 грн (двісті сорок три тисячі шістсот грн 00 
коп.), у тому числі ПДВ – 40 600 грн (сорок тисяч шістсот грн 00 коп.). 

 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  

об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля гаража (колишній 

склад МТС) літ. Щ за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Сумська, 97Д, 
що обліковується на балансі ВАТ «Роменське АТП 15948» (код за ЄДРПОУ 

03118558), приватизовано фізичною особою – Гончаренко А. М., як єдиним заявником 
на участь в аукціоні, за 292200,00 грн, у тому числі ПДВ – 48700,00 грн. 

 


