Результати продажу – «Відомості приватизації» № 42 від 15.09.2020
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності
Окреме майно – приміщення побуткомбінату загальною площею 261,4 м2 в будівлі
торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на 1-му поверсі з № 34 до № 39
площею 139,4 м2 ; на 2-му поверсі з № 40 до № 52 площею 122,0 м2, вхідні майданчики
а2, а4, сходи а3, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий
завод», код за ЄДРПОУ 00371742, за адресою: Вінницька обл., Тростянецький р-н,
с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24д та перебуває на зберіганні Новоободівської
сільської ради, код ЄДРПО У 4331099. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій фізичною особою – підприємцем Лютим Л. В. Ціна продажу об’єкта –
10439,28 грн (десять тисяч чотириста тридцять дев’ять грн 28 коп.), у тому числі
ПДВ – 1739,88 грн (одна тисяча сімсот тридцять дев’ять грн 88 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності
Окреме майно – лінія електромереж (м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10Б), що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Вінницьке АТП–10555», перебуває на зберіганні ТОВ
«Вінницяпроморенда», код ЄДРПОУ 42042741. Приватизовано шляхом продажу на
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій юридичною особою – ТОВ «Вінницяпроморенда». Ціна продажу
об’єкта – 23908,93 грн (двадцять три тисячі дев’ятсот вісім грн 93 коп.), у тому числі
ПДВ – 3984,82 грн (три тисячі дев’ятсот вісімдесят чотири грн 82 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва «Магазин і
оздоровчий центр (літ. А-1)», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,
Кам’янець-Подільський р-н, с. Довжок, вул. Унявко, 1 та обліковується на балансі
Державного
підприємства спиртової
та лікеро-горілчаної
промисловості
«УКРСПИРТ», код за ЄДРПОУ 37199618, приватизовано Товариством з обмеженою
відповідальністю «Фарм-Холдинг А. Г.», код за ЄДРПОУ 38303459, яке стало
переможцем електронного аукціону із зниженням стартової ціни. Ціна продажу з
урахуванням ПДВ становить 180 360,00 грн (сто вісімдесят тисяч триста шістдесят
гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 30 060,00 грн (тридцять тисяч шістдесят гривень
00 коп.).
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні
Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Журавльовим С. Г. договір
купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі літ. А-1 (у складі:

прибудови літ. А1-1, А2-1, а-1, вхід в підвал літ. а1-1, ґанок літ. а) загальною площею
388,0 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське,
вул. Соборна, 16А та перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний
комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043). Ціна продажу об’єкта – 216 120,00 грн, у тому
числі ПДВ – 36 020,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ПП «УКРАЇНСЬКА
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 21579949) договір купівлі-продажу
за результатами аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій з продажу об’єкта державної власності –
будівлі їдальні № 16 на 100 місць загальною площею 1046,7 м2; сарай їдальні № 16 літ.
Б площею основи 25,6 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, буд. 2б. Ціна продажу об’єкта – 273 546,00 грн
(двісті сімдесят три тисячі п’ятсот сорок шість гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ –
45 591,00 грн (сорок п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто одна гривня 00 коп.).
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації
Об’єкт малої приватизації – районна державна лікарня ветеринарної медицини
у складі: основна будівля (А) загальною площею 553,2 м2, крім об’єкта, що не підлягає
приватизації, – захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття
№ 33775, розташованого в приміщеннях підвалу І, ІІ, ІІІ (АІ) загальною площею
45,4 м2; гаражі (Б) загальною площею 141 м2; ворота; огорожа № 1; криниця № 2 за
адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. Франка, 21 49 приватизовано на
аукціоні з умовами юридичною особою – товариством з обмеженою відповідальністю
«ВГР Сервіс». Ціна продажу об’єкта становить 3 614,400 тис. грн, у тому числі ПДВ –
602,400 тис. грн.
КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гідротехнічні споруди ставків у складі:
ставка № 2 (дамба довжиною 220,8 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском
довжиною 7 м та водонапуском довжиною 9 м); ставка № 3 (дамба довжиною 178 м;
гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 7 м та водонапуском
довжиною 10 м); ставка № 4 (дамба довжиною 173 м; гідроспоруда типу «Монах» з
водовипуском довжиною 7 м та водонапуском довжиною 11 м); ставка № 5 (дамба
довжиною 117 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском 7 м та водонапуском
довжиною 9 м); ставка № 1 (дамба довжиною 138,3 м; гідроспоруда типу «Монах» з
водовипуском довжиною 10 м та водонапуском довжиною 11 м), що знаходяться за
адресою: Київська область, Сквирський район, с. Великополовецьке, вул. Садова, 174;

та ставка «Нагульний» (дамба довжиною 222 м; дамба довжиною 3 250 м;
гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 18 м; гідроспоруда типу
«Монах» з водовипуском довжиною 8 м), що знаходяться за адресою: Київська
область, Сквирський район, с. Великополовецьке, вул. Садова, 174а, які під час
приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Сквираплемрибгосп»
(правонаступник ТОВ «Сквираплемрибгосп»; код ЄДРПОУ 25295152), приватизовано
шляхом
викупу
балансоутримувачем –
юридичною
особою –
ТОВ
«Сквираплемрибгосп» (код ЄДРПОУ 25295152). Ціна продажу об’єкта становить
725 235,60 грн, у тому числі ПДВ – 120 872,60 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – автомобіль ЗІЛ 431410 (6000), рік випуску – 1992, колір – синій,
номер шасі 3265378 (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Промислова, 13) приватизовано фізичною особою – громадянкою України –
Івченко Тетяною Іванівною, яку визнано переможцем електронного аукціону за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій, за 10 769,88 грн (десять тисяч сімсот шістдесят дев’ять гривень 88
копійок), у тому числі ПДВ – 1 794,98 грн (одна тисяча сімсот дев’яносто чотири
гривні 98 копійок).

