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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – Товариством з обмеженою 

відповідальністю «УКРСТАНДАРТ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38598827) договір купівлі-

продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі медпункту № 68 

загальною площею 102,6 м2 за адресою: м. Дніпро, вул. Повітряна, 5. Ціна продажу 

об’єкта – 372 001,20 грн, у тому числі ПДВ – 62 000,20 грн. 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Об’єкт малої приватизації – адміністративна будівля загальною площею 155,4 м2, 

розташований за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Центральна, 7, 

приватизовано шляхом викупу зі збереженням умов продажу, передбачених аукціоном, 

єдиним заявником – Бойком Є. Ю. Ціна продажу об’єкта становить 14 400,00 грн, у т. 

ч. ПДВ – 2 400,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно Іваньківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП 

«Укрспирт (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл, Маньківський р-н, с. Іваньки, 

вул. Робоча, 4; Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Іваньки, вул. Робоча, 1-Б; 

Черкаська обл. Маньківський р-н, с. Іваньки, вул. Клопотовського, 18; Черкаська обл., 

Маньківський р-н, с. Поташ, вул. Під’їзні колії, 1а) приватизовано юридичною 

особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «СКН «СУЧАСНА 

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ» (код за ЄДРПОУ 43493745), яке стало переможцем 

електронного аукціону. Ціна продажу становить 108 000 001,20 грн (сто вісім мільйонів 

одна гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ – 18 000 000,20 грн (вісімнадцять мільйонів 

гривень 20 копійок). 

 

 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності 

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля ветлікарні, 

літ. «А», загальною площею 471,2 м2; пожежний резервуар (І) об’ємом 191,0 м3 за 



адресою: Закарпатська область, смт Великий Березний, вул. Партизанська, 54, 

що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в 

Закарпатській області, приватизовано шляхом викупу юридичною особою – 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Укренергобудресурси» (код за ЄДРПОУ 

36203764). Ціна продажу об’єкта становить 102 046,80 грн (сто дві тисячі сорок 

шість грн 80 коп.), у тому числі ПДВ – 17 007,80 грн (сімнадцять тисяч сім грн. 80 коп.). 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях завершено приватизацію об’єкта малої 

приватизації державної власності – пакета акцій розміром 57,389 % статутного капіталу 

публічного акціонерного товариства «Львівський завод Автонавантажувач» (код за 

ЄДРПОУ 05808758, вул. Залізнична,7, м. Львів, 79039). Об’єкт приватизовано шляхом 

продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій. Покупець об’єкта – фізична особа Гаврилюк 

Олександр Романович. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 131610,03 грн (сто 

тридцять одна тисяча шістсот десять гривень 03 копійки) без ПДВ. 

 


