Результати продажу – «Відомості приватизації» № 25 від 10.06.2020

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – нежитлова будівля Річкового вокзалу літ. «А», літ. «А1» загальною
площею 455,6 м2, крім підпірної стінки № 2, із сходами № 1, розташованої за адресою:
Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 2/2, приватизоване шляхом
продажу на аукціоні за методом зниження стартової ціни юридичною особою – ТОВ
«Кондитерський дім «ВАЦАК», код ЄДРПОУ 42796845, за ціною 3600000,00 грн (три
мільйони шістсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 600000,00 грн (шістсот тисяч
грн 00 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності
Наказом регіонального відділення від 29.05.2020 № 12/01-15-ЗВП затверджено
результати продажу об’єкта державної власності – гаража на дві машини загальною
площею 51,03 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Томаківський
р-н, смт Томаківка, вул. Незалежна, 1. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на
аукціоні із зниженням стартової ціни фізичною особою – Пільхом Андрієм
Володимировичем. Ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ становить
14 460,00 грн (чотирнадцять тисяч чотириста шістдесят гривень 00 коп.), у тому числі
ПДВ – 2 410,00 грн (дві тисячі чотириста десять гривень 00 коп.).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок
№ 7 за адресою: Київська область, Баришівський р-н, с. Гостролуччя, вул. Молодіжна,
22 приватизовано шляхом продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни фізичною
особою – громадянкою України – Донець Тетяною Петрівною. Ціна продажу об’єкта
становить 52 801,20 грн, у тому числі ПДВ – 8 800,20 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт державної власності, окреме майно – нежитлова будівля (літ. А-ІІ Н)
загальною площею 732,9 м2, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Шпола,
вул. Лозуватська, 53 приватизовано шляхом викупу юридичною особою –
Акціонерним товариством «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

«ЧЕРКАСИГАЗ» (код за ЄДРПОУ 03361402), яке єдине подало заяву на участь в
електронному аукціоні з умовами. Ціна продажу об’єкта – 2 150 100,00 грн (два
мільйони сто п’ятдесят тисяч сто гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 358 350,00
грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
Об’єкт малої приватизації комунальної власності – незавершене будівництво по
реконструкції непридатного для проживання житлового будинку під офіс за адресою:
Львівська область, м. Червоноград, вул. Мишуги,12, що перебуває на балансі
Комунального підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано
фізичною особою – Бойко Тетяною Степанівною за ціною 81 356,40 грн, у тому числі
ПДВ – 13 559,40 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – артсвердловина за адресою: Волинська
обл., м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, 38. Покупець об’єкта малої
приватизації: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріелті «ВВ». Ціна, за якою
придбано об’єкт малої приватизації: 52 656,00 грн (п’ятдесят дві тисячі шістсот
п’ятдесят шість гривень 00 копійок) без ПДВ.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – колишнє приміщення банку «Україна»
(Одеська область, Лиманський р-н, смт Доброслав, вул. Центральна, 45), яке перебуває
на балансі Управління державної казначейської служби в Лиманському районі
Одеської області (код за ЄДРПОУ 37984056), приватизовано фізичною особою –
Явнішкісом Євгеном Едуардовичем, якого визнано переможцем електронного
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого надання
цінових пропозицій. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 240000,00 грн (двісті
сорок тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 40000,00 грн.
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – корпус млина (літ. А) загальною
площею 636,7 м2 (площа забудови – 751 м2), який в процесі приватизації не увійшов до
статутного капіталу ВАТ «Саратський комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ
00955207, що розташований за адресою: Одеська область, Саратський район,
смт Сарата, вул. Мельнична, 77 та перебуває на зберіганні ТОВ «Курортстрой»,
приватизовано фізичною особою – Небогою Ольгою Іванівною, яку визнано
переможцем електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого надання цінових пропозицій. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить
5344,80 грн (п’ять тисяч триста сорок чотири гривні 80 копійок), у т. ч. ПДВ – 890,80
грн.

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – магазин № 2 (Одеська область, м. Ізмаїл,
Болградське шосе, 12), який не увійшов до статутного капіталу ТОВ «Мрія» (код
ЄДРПОУ 01037956), приватизовано фізичною особою – Запша Дмитром
Михайловичем, якого визнано переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою
придбано об’єкт, становить 38004,00 грн (тридцять вісім тисяч чотири гривні 00
копійок), у т. ч. ПДВ – 6334,00 грн.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – частина будівлі ветлікарні загальною
площею 121,2 м2 за адресою: Рівненська область, Радивилівський район, с. Козин,
вул. Берестецька, 68, що перебуває на балансі Радивилівської районної державної
лікарні ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00703753, приватизовано фізичною
особою – Луцків Мирославом Івановичем, реєстраційний номер облікової картки
платника податків – 2017303356. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, –
60 600,00 грн (шістдесят тисяч шістсот гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ –
10 100,00 грн (десять тисяч сто гривень 00 копійок).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля магазину загальною площею
305,6 м2 за адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул. Млинівська, 71, що перебуває
на балансі ПрАТ «Дубенський завод гумово-технічних виробів», код ЄДРПОУ
2971506, приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою
відповідальністю «Галант ЛТД», код за ЄДРПОУ 23308137, шляхом викупу єдиним
заявником. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 151 800,00 грн (сто п’ятдесят
одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 25 300,00 грн (двадцять
п’ять тисяч триста гривень 00 копійок)

