Результати продажу – «Відомості приватизації» № 13 від 27.03.2019
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Окреме майно – будівлі очисної споруди літ. А загальною площею 122,8 м2 з
відстійниками № 1, № 2, № 3, № 4 за адресою: 22130, Вінницька обл., Козятинський рн, смт Глухівці, вул.Кар’єрна, 2б, що перебувало на зберіганні ТОВ «М2 Інжиніринг».
Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні із зниженням стартової
ціни юридичною особою – ТОВ «М2 Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40887961) за ціною
32 210,18 грн (тридцять дві тисячі двісті десять грн 18 коп.), у тому числі ПДВ –
5 368,36 грн (п’ять тисяч триста шістдесят вісім грн 36 коп.).
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 11.03.2019 № 12/01-12-ЗВП затверджено результати продажу
об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій публічного акціонерного
товариства «Павлоградське налагоджувальне управління» (51400, Дніпропетровська
обл., м. Павлоград, вул. Тернівська, 21) у кількості 28 590 (двадцять вісім тисяч
п’ятсот дев’яносто) штук, що становить 100 % статутного капіталу товариства. Об’єкт
приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Ковальчуком Павлом
Миколайовичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні, за ціною 300 000,00
гривень (триста тисяч гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Дослідне конструкторське бюро машинобудування», код за ЄДРПОУ 14313174, за
адресою: м. Ужгород, вул. Сергія Мартина, 4. Приватизовано шляхом викупу
фізичною особою – Свид Вірою Андріївною, яка єдиною подала заяву на участь в
електронному аукціоні з умовами, за 69 360,00 грн, у тому числі ПДВ – 11 560,00 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації
1. Об’єкт малої приватизації, об’єкт незавершеного будівництва – терапевтичний
корпус за адресою: Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна,
пров. І. І. Мечнікова, буд. 12 (балансоутримувач – відсутній) приватизовано шляхом
продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Юрченко Анатолієм
Анатолійовичем за 836,40 грн (вісімсот тридцять шість гривень 40 коп.), у тому числі
ПДВ – 139,40 грн (сто тридцять дев’ять гривень 40 коп.).
2. Об’єкт малої приватизації, окреме майно – будинок насосної станції загальною
площею 1900,3 м2 за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 12869, балансоутримувач – ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів» (код
ЄДРПОУ 5389942) приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій, фізичною особою – Юрченко Анатолієм Анатолійовичем за 3 439,56 грн
(три тисячі чотириста тридцять дев’ять гривень 56 коп.), у тому числі ПДВ –
573,26 грн (п’ятсот сімдесят три гривні 26 коп.).
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації
1. Окреме майно – нежитлова будівля (другий поверх) загальною площею 317,7 м2 за
адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Гостиннодвірська, 37а, що обліковується на
балансі Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»,
приватизовано Товариством з обмеженою відповідальністю «АРМАДА КАПІТАЛ», як
переможцем електронного аукціону, за 38 070,00 грн, у тому числі ПДВ – 6 345,00 грн.
2. Окреме майно – нежитлова будівля загальною площею 374,8 м2 за адресою:
Сумська область, м. Охтирка, вул. Шевченка, 3а, що обліковується на балансі
Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»,
приватизовано громадянином України – Бабичем Ю. Б., як переможцем електронного
аукціону, за 462 607,20 грн, у тому числі ПДВ – 77 101,20 грн.
3. Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою: Сумська
область, м. Буринь, пров. Вознесенський, 6, приватизовано громадянином України –
Грициком Г. О., як переможцем електронного аукціону, за 120,00 грн, у тому числі
ПДВ – 20,00 грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації окреме майно – нежитлова будівля літ. «А-2» загальною
площею 854,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чоботарська, 80 приватизовано шляхом
викупу юридичною особою – Благодійною організацією «Благодійний Фонд «Щира
Слобожанщина» за ціною 3641280,00 грн (три мільйони шістсот сорок одна тисяча
двісті вісімдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 606880,00 грн (шістсот шість
тисяч вісімсот вісімдесят гривень 00 коп.).
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни об’єкта малої приватизації
Окреме майно – гараж № 9 (літ. А-І) загальною площею 24,8 м2 (20100, Черкаська
обл., смт Маньківка, вул. Соборна, 2а) приватизовано фізичною особою – Багрієм
Сергієм Васильовичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні в електронній
формі, за 15 600,00 (п’ятнадцять тисяч шістсот гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ –
2 600,00 (дві тисячі шістсот гривень 00 коп.).

