Результати продажу – «Відомості приватизації» № 3 від 13.01.2021

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля ремонтної майстерні літ. «Г-1» загальною
площею 751,2 м 2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Івана
Франка, 53 та обліковується на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Хмельницькій області,
код за ЄДРПОУ 05446893, приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКИЙ ІМІДЖ», код за ЄДРПОУ 34048244, яке стало переможцем електронного аукціону
без умов № UA-PS-2020-09-23-000075-3 від 04.11.2020. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить
186 667,20 грн (сто вісімдесят шість тисяч шістсот шістдесят сім гривень 20 коп.), у тому числі
ПДВ – 31 111,20 грн (тридцять одна тисяча сто одинадцять гривень 20 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 05.01.2021 № 12/01-01-ЗВП затверджено результати
продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення загальною площею 487,93 м 2 за
адресою: Дніпропетровська обл., смт Магдалинівка, вул. Центральна, 44. Об’єкт приватизовано
шляхом продажу на аукціоні без умов фізичною особою – Гульком Олександром Вікторовичем. Ціна
продажу – 1 560 000,00 грн (один мільйон п’ятсот шістдесят тисяч гривень 00 коп.), у тому числі
ПДВ – 260 000,00 грн (двісті шістдесят тисяч гривень 00 коп.).
КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – овочесховище (підвал), пд. загальною площею 100,4 м 2 (місцезнаходження
об’єкта: Черкаська область, Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісна, 6) приватизовано юридичною
особою – Приватним акціонерним товариством «Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс «Нива»
(код за ЄДРПОУ 21355747), що є переможцем за результатами аукціону за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій № UA-PS-2020-11-18-000079-2.
Ціна продажу становить 12 000,00 грн (дванадцять тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ –
2 000,00 грн (дві тисячі гривень 00 копійок).
ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – приміщення та споруди насіннєвої інспекції за
адресою: Сумська область, м. Середина-Буда, вул. Стародубська, 1, що обліковується на балансі
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області (код за ЄДРПОУ
40356714), приватизовано фізичною особою – Шульгін О. А., як єдиним заявником на участь в аукціоні, за 102001,20 грн, у тому числі ПДВ – 17000,20 грн.

