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ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – нежитлове приміщення (частка 14/100) за адресою: Миколаївська 

обл., Врадіївський р-н, смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини (Леніна), 137-А, 

приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Торгівельно-промислова компанія МОНОЛІТ» за 122880,00 грн 

(сто двадцять дві тисячі вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 

20480,00 грн (двадцять тисяч чотириста вісімдесят гривень 00 копійок). 

 

ПОЛТАВСЬКА ТА СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – виробничий корпус з прибудовою 

загальною площею 163,9 м2; сарай, вбиральня, огорожа за адресою: Сумська область, 

м. Тростянець, вул. Енергетиків (Щербака), 11 приватизовано громадянкою України – 

Рєзнік А. І. Ціна продажу об’єкта – 192 000,01 грн, у тому числі ПДВ – 32000,00 грн. 

 

РІВНЕНСЬКА ТА ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля гаража загальною 

площею 93,5 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Воб’яна, 13а, 

що обліковується на балансі Бердичівської районної державної адміністрації (код 

ЄДРПОУ 04053619), приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав 

заяву на участь в аукціоні, фізичною особою – Мар’євичем Максимом Сергійовичем. 

Ціна продажу становить 132 033,60 грн (сто тридцять дві тисячі тридцять три гривні 

60 копійок), у тому числі ПДВ – 22 005,60 грн (двадцять дві тисячі п’ять гривень 60 

копійок). 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК ТА М. СЕВАСТОПОЛЬ 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності –  

окремого майна 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративно-господарчий центр, літ. 

А, загальною площею 612,9 м2, який розташований за адресою: Херсонська область, 

Голопристанський район, с. Рибальче, вул. Степова, 15В, приватизовано фізичною 

особою – Стасишиним Романом Мироновичем (ідентифікаційний код фізичної особи: 

3369510950), який став переможцем електронного аукціону без умов. Ціна продажу 

об’єкта приватизації: 366 001,20 грн (триста шістдесят шість тисяч одна гривня 20 

копійок), у тому числі ПДВ – 61 000,20 грн (шістдесят одна тисяча гривень 20 

копійок). 

 


