Результати продажу – «Відомості приватизації» № 20 від 06.05.2020
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої
приватизації, окремого майна
Нежитлове вбудоване приміщення № 58 площею 25,3 м2 на 1-му поверсі 2поверхової адміністративної будівлі, що не увійшло до статутного капіталу
ЗАТ «Вінницький кущовий інформаційно-обчислювальний центр», код за
ЄДРПОУ 05521867, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23
приватизованого шляхом продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни
фізичною особою – Метаном Валерієм Едуардовичем, РНОКПП 2464907278,
за 140 500,50 грн (сто сорок тисяч п’ятсот грн 50 коп.), у тому числі ПДВ –
23 416,75 грн (двадцять три тисячі чотириста шістнадцять грн 75 коп.).
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
об’єкта державної власності
Наказом регіонального відділення від 27.04.2020 № 12/01-11-ЗВП
затверджено результати продажу об’єкта державної власності – комплексу
нежитлових будівель у складі: нежитлова будівля літ. А з тамбуром літ. а;
ґанком літ. а1; навісом літ. а2 загальною площею 4107,3 м2; будівля
трансформатора літ. В; огорожа № 1; огорожа № 2; хвіртка № 3; ворота № 4;
вимощення літ. І, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м.
Жовті Води, вул. Гагаріна, 2. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на
аукціоні із зниженням стартової ціни фізичною особою – Затинацьким Ігорем
Анатолійовичем. Ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ
становить 2 166 000,00 грн (два мільйони сто шістдесят шість тисяч грн 00
коп.), у тому числі ПДВ – 361 000,00 грн (триста шістдесят одна тисяча грн 00
коп.).
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні без умов
об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – нежитлові будівлі у складі: адміністративний
будинок А загальною площею 557,0 м2; гаражі Б загальною площею 362,6 м2;

насосна В загальною площею 4,5 м2 відстійник Г загальною площею 5,5 м2 за
адресою: Івано-Франківська обл., Калуській р-н, с. Новиця, вул. Шевченка, 1б
приватизовано на аукціоні без умов фізичною особою – Романовським
Богданом Івановичем. Ціна, за якою придбаний об’єкт, становить 4 824 000,00
грн, у т. ч. ПДВ – 804 000,00 грн.
КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля їдальні літ. «П» площею
1299,2 м2 за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 94, яка під час
приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ірпіньмаш» (код за
ЄДРПОУ 00240135; правонаступник ПрАТ «Ірпіньмаш»), приватизовано
шляхом продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни ТОВ
«ІНВЕСТБУДМАШ» (код за ЄДРПОУ 38180330). Ціна продажу об’єкта
становить 6 734 574,00 грн, у тому числі ПДВ – 1 122 429,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – будинок в
саду за адресою: Київська область, Іванківський район, с. Оране, вул. Садова,
3а, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ
«Оранський крохмальний завод» (код за ЄДРПОУ 00383414; правонаступник
ТДВ «Оранський крохмальний завод»), приватизовано шляхом продажу на
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій фізичною особою – громадянином України –
Яблонським Павлом Олександровичем. Ціна продажу об’єкта становить
3 647,88 грн, у тому числі ПДВ – 607,98 грн.
ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
Об’єкт малої приватизації – група інвентарних об’єктів у складі: насосна
станція І підйому (літер А-1) загальною площею 166,7 м2; водопровід
технічної води; водоприймальна споруда (літер Б-1) загальною площею
68,0 м2; під’їзна дорога до станції І підйому; кран мостовий ручний загального
призначення; конденсаторна установка за адресою: Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Гнідавська (Марцинкевича), 5б. Покупець об’єкта малої приватизації –
Ковальчук Павло Миколайович. Ціна, за якою придбано об’єкт малої
приватизації, – 600 001,00 грн (шістсот тисяч одна грн 00 коп.) без ПДВ.

ПОЛТАВСЬКА ТА СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації
Об’єкт незавершеного будівництва – виробнича база (адмінбудівля,
майстерня) за адресою: м. Суми, вул. Черкаська, 15/2, балансоутримувач –
Сумська філія ПАТ «Укртелеком» (код за ЄДРПОУ 23825401),
приватизовано фізичною особою – Лихацьким М. М., як переможцем
електронного аукціону, за 1 333 200,00 грн, у тому числі ПДВ – 222 200,00
грн.
Окреме майно – гараж за адресою: Сумська область, м. Буринь, пл.
Першотравнева, буд. 28б, балансоутримувач – Північно-східний офіс
Держаудитслужби (код за ЄДРПОУ 40478572), приватизовано фізичною
особою – Браташ О. О., як переможцем електронного аукціону, за 48001,20
грн, у тому числі ПДВ – 8000,20 грн.

