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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації державної власності 

Окреме майно – майстерня МЗМ літ. Д загальною площею 432,5 м2 зі сходами літ. д, 
яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське електромонтажне 
підприємство № 9 «ЕПЗМ», код за ЄДРПОУ 00121790, за адресою: 24321, Вінницька 

обл., м. Ладижин, вул. Промислова, 9в, приватизовано шляхом продажу на електронно 
му аукціоні із зниженням стартової ціни юридичною особою – ТОВ «Ладижинське 

налагоджувально-монтажне управління», код за ЄДРПОУ 34261358. Ціна продажу 
об’єкта – 240 000,00 грн (двісті сорок тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 40 

000,00 грн (сорок тисяч 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 25.03.2021 № 12/01-

07-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – гаража загальною площею 21,7 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., 
Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Яцковського Сергія, гараж 

Г3. Об’єкт приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Штельман Наталією 
Василівною, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні з продажу вказаного об’єкта. 

Ціна продажу – 40 359,60 грн (сорок тисяч триста п’ятдесят дев’ять грн 60 коп.), 
у тому числі ПДВ – 6 726,60 грн (шість тисяч сімсот двадцять шість грн 60 коп.). 

 
 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА 

та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  

об’єкта малої приватизації 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт окремого майна – нежитлова будівля літ. А, 

гараж літ. Б, гараж літ. В загальною площею 459,4 м2 за адресою: Чернівецька обл., 

м. Сокиряни, вул. Центральна, 41а, що перебуває на балансі Головного Управління 
статистики у Чернівецькій області, приватизовано фізичною особою – Кльобою 

Русланом Львовичем. Ціна, за якою придбано об’єкт, – 88860,00 грн (вісімдесят вісім 
тисяч вісімсот шістдесят грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 14810,00 грн (чотирнадцять 
тисяч вісімсот десять грн 00 коп.). 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу  
об’єктів малої приватизації 

Об’єкти малої приватизації: 
приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: приміщення ветлікарні, А 

загальною площею 84,1 м2; ворота, 1 площею 9,1 м2; огорожа, 3 площею 39,8 м2 за 
адресою: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Перерісль, вул. Бандери С., 4 
приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами Гурмак Наталією Василівною. 

Ціна, за якою придбаний об’єкт, становить 165 147,60 грн, у тому числі ПДВ – 
27 524,60 грн; 

автомобіль ВАЗ 21070, легковий, 2005 року випуску за адресою: Івано-Франківська 
обл., м. Тлумач, вул. Макуха, 12 приватизовано шляхом викупу покупцем, який 

єдиний подав заяву на участь в аукціоні зі зниженням стартової ціни, – Шкребтієнко 
Оксаною Миколаївною. Ціна, за якою придбаний об’єкт, становить 14 400 грн, у тому 

числі ПДВ – 2 400 грн;   

комплекс будівель та споруд у складі: адмінбудинок, А загальною площею 752,6 м2; 

котельня, Б загальною площею 79 м2; вбиральня, В загальною площею 4,3 м2; ворота 

№ 1 площею 6,0 м2; огорожа № 2 площею 37,0 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., 

м. Рогатин, вул. Кудрика, 10 приватизовано шляхом продажу на аукціоні зі зниженням 
стартової ціни Кічулою Андрєм Стаховичем. Ціна, за якою придбаний об’єкт, 
становить 1 465 200 грн, у тому числі ПДВ – 244 200 грн. 

 


