
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 17 від 15.04.2020 

 

 

ВІННИЦЬКА ТА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації, окремого майна 

Нежитлове вбудоване приміщення, гараж № 1, літ. «А», загальною площею 

41,8 м² з оглядовою ямою літ. «а», яке розташоване за адресою: Вінницька 

обл., м. Бар, вул. Героїв Майдану, 20, гараж № 1, приватизовано шляхом 

продажу на електронному аукціоні зі зниженням стартової ціни фізичною 

особою – Головком Костянтином Миколайовичем за ціною 67921,20 грн 

(шістдесят сім тисяч дев’ятсот двадцять одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 

11320,20 грн (одинадцять тисяч триста двадцять грн 20 коп.). 

Будівля лазні літ. «А», тамбур літ. «а» загальною площею 178,3 м² з ґанком 

літ. «а1», розташована за адресою: Вінницька область, 

Мурованокуриловецький р-н, с. Дерешова, вул. Березова, 8, приватизовано 

шляхом продажу на електронному аукціоні зі зниженням стартової ціни 

фізичною особою – Ворощуком Володимиром Володимировичем за 18842,40 

грн (вісімнадцять тисяч вісімсот сорок дві грн 40 коп.), у тому числі ПДВ – 

3140,40 грн (три тисячі сто сорок грн 40 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 01.04.2020 

№ 12/01-09-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої 

приватизації – нежитлової будівлі (будівля майстерень дорожньої дільниці), 

що перебуває на балансі ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» 

(код за ЄДРПОУ 00191023) та розташований за адресою: Дніпропетровська 

обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107д. Об’єкт приватизовано шляхом 

продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – Панченком Олексієм 

Олексійовичем. Ціна продажу – 138 120,00 грн, у тому числі ПДВ – 23 020,00 

грн. 

 

 

 

 



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та ТЕРНОПІЛЬСЬКА 

ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу на електронному аукціоні  

за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: будівля ветеринарної 

лікарні (А) загальною площею 81,5 м²; гараж (Б) загальною площею 33,8 м² за 

адресою: Івано-Франківська область, Галицький район, с. Маріямпіль, 

вул. Набережна, 49 приватизовано на аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

юридичною особою – приватним підприємством «Українська економіко-

правова група». Ціна, за якою придбаний об’єкт, становить 2 926,44 грн,  

у т. ч. ПДВ – 487,74 грн. 

 


