
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 29 від 17.07.2019 
 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – погріб загальною площею 35,4 м2, 
що розташований за адресою: Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт Стара 

Синява, вул. Ватутіна, 95, приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні 
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій Приватним підприємством «Транс-Алекс», код ЄДРПОУ 34638944, за 
276,12 грн (двісті сімдесят шість гривень 12 коп.), у тому числі ПДВ – 46,02 грн (сорок 

шість гривень 02 коп.). 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

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

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 27.06.2019 № 12/01-
15-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – частини 

адміністративної будівлі (приміщення 3-го поверху) загальною площею 362,1 м2, 
що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-
підпільників, 1А. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні зі зниженням 

стартової ціни фізичною особою – Клюсиком Іваном Дмитровичем. Ціна продажу – 
469 156,80 грн, у тому числі ПДВ – 78 192,80 грн. 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: 

адміністративна будівля, А-1, площею 397,1 м2; гараж, Б, площею 46,0 м2 за адресою: 
Львівська область, Сколівський р-н, м. Сколе, майдан Незалежності, 15. Балансоут-

римувач – Головне управління статистики у Львівській області. Приватизовано Токар 
Марією Василівною за ціною 255 960,00 грн, у тому числі ПДВ – 42,660 грн. 

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації 
1. Об’єкт малої приватизації – державна частка (в розмірі 50,9999 %) у статутному 

капіталі Українсько-білоруського спільного підприємства «ОДЕСМАЗСЕРВІС» у 



формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 13916108) 
приватизовано шляхом викупу юридичною особою – ТОВ «БРЕНДМЕДІА» (код 

ЄДРПОУ 38849100) за ціною 2 277 500,00 грн (два мільйони двісті сімдесят сім тисяч 
п’ятсот гривень 00 копійок) без урахування ПДВ. 

2. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля магазину загальною площею 

54,0 м2 (Одеська область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Анісімова, 42; ба-
лансоутримувач відсутній) приватизовано фізичною особою – Юрченко Анатолієм 

Анатолійовичем, якого визнано переможцем електронного аукціону за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого надання цінових пропозицій. 

Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 6 343,80 грн (шість тисяч триста сорок три 
гривні 80 копійок), у тому числі ПДВ – 1 057,30 грн (одна тисяча п’ятдесят сім 

гривень 30 копійок). 

 

 


