Результати продажу – «Відомості приватизації» № 41 від 09.10.2019

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої
приватизації, окремого майна
Будівля клубу-їдальні літ. «А», веранда літ. «а», веранда літ. «а2» загальною площею
116,6 м2 за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Озаринці,
вул. Набережна, 39, що перебуває на балансі ПрАТ «Могилів-Подільський кар’єр»,
код за ЄДРПОУ 05466814, приватизовано шляхом викупу балансоутримувачем за
ціною 97244,40 грн (дев’яносто сім тисяч двісті сорок чотири грн 40 коп.), у т. ч.
ПДВ – 16207,40 грн (шістнадцять тисяч двісті сім грн 40 коп.).
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,
ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
на аукціоні зі зниженням стартової ціни
Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Демінським С. А. договір
купівлі-продажу будівлі гаража загальною площею 52,5 м2 (літ. А-1) за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55. Ціна продажу об’єкта –
73 500,00 грн (сімдесят три тисячі п’ятсот гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 12 250,00 грн
(дванадцять тисяч двісті п’ятдесят гривень 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення від 25.09.2019 № 12/01-20-ЗВП затверджено
результати продажу об’єкта державної власності – нежитлова будівля літ. А-1, з
підвалом літ. А п/д, загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а, що перебуває
на балансі ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191307) та
розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Січеславська
(Кремлівська), 10б. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні
з умовами фізичною особою – Демінським Сергієм Анатолійовичем. Ціна продажу –
45 072,00 грн (сорок п’ять тисяч сімдесят дві гривні 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 7 512,00 грн
(сім тисяч п’ятсот дванадцять гривень 00 коп.).
КИЇВСЬКА,
ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
державної власності

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля магазину загальною площею
611,3 м2 за адресою: Київська область, Баришівський район, с. Гостролуччя,
вул. Центральна (колишня Леніна), 69, що під час приватизації не увійшла до
статутного капіталу СТОВ «Гостролуччя» (код ЄДРПОУ 00850039; припинено),
приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою –
Юрченком Анатолем Анатолійовичем. Ціна продажу об’єкта становить 160 920,00
грн, у тому числі ПДВ – 26 820,00 грн.
ЛЬВІВСЬКА,
ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої
приватизації державної власності
Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: внутрішньоквартальні мережі,
внутрішня телефонна мережа за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Гайдамацька, 22, що перебуває на зберіганні Товариства з обмеженою
відповідальністю «Дрогобичавтокран». Приватизовано шляхом викупу. Покупець –
юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧО
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ»,
ціна продажу – 13 032,00 грн, у тому числі ПДВ – 2 172,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації: окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі:
будівля трансформаторної підстанції площею 39,9 м2, будівля прохідної площею
67,5 м2, енергокомунікації за адресою: Львівська область, Золочівський р-н,
с. Підгородне, вул. Тернопільська,6. Приватизовано ПП «ВІКОНТ» за ціною 251
401,20 грн, у тому числі ПДВ – 41 900,20 коп.
ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – асфальто-бетонний завод, розташований за адресою: Миколаївська
обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 8, приватизовано шляхом продажу на
електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій фізичною особою – Лєбєдєвим Артуром за 73911,67 грн
(сімдесят три тисячі дев’ятсот одинадцять гривень 67 копійок), у т. ч. ПДВ – 12318,61
грн. (дванадцять тисяч триста вісімнадцять гривень 61 копійка).

ХАРКІВСЬКА,
ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – бокс № 2, О-1 на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1031,9 м2 за адресою: Донецька обл., Бахмутський р-н,
м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101, що обліковується на балансі Вуглегірської
ТЕС ВП ПАТ «Центренерго», приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов
покупцем – юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю
«ЕНЕРГОСЕТЬСПЕЦМОНТАЖ» за 621 756,00 грн, у тому числі ПДВ – 103 626,00
грн.

