Результати продажу – «Відомості приватизації» № 14 від 03.04.2019
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації
1. Окреме майно – приміщення площею 106,8 м2 в будівлі гаража літ «Б», запасні
частини 1550 од., матеріали 3101 од. та МШП 2121 од. (м. Вінниця,
вул. Максимовича, 21), що перебуває на балансі ПрАТ «Вінницьке АТП-10554».
Приватизовано шляхом викупу балансоутримувачем – ПрАТ «Вінницьке АТП10554» відповідно до статті 16 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» за ціною 319453,20 (триста дев’ятнадцять тисяч чотириста
п’ятдесят три грн 20 коп.), у т. ч. ПДВ – 53242,20 (п’ятдесят три тисячі двісті сорок
дві грн 20 коп.).
2. Окреме майно – будинок побуту літ. А загальною площею 211,8 м2 з ґанком,
що знаходиться за адресою: 22340, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Кусиківці,
вул. Шляхова, 38 та перебував на балансі ПрАТ «Племзавод «Літинський» (код
ЄДРПОУ 00846180). Приватизованого шляхом продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни юридичною особою – ПрАТ «Племзавод «Літинський» за 10 293,60 грн
(десять тисяч двісті дев’яносто три грн 60 коп.), у тому числі ПДВ – 1 715,60 грн (одна
тисяча сімсот п’ятнадцять грн 60 коп.).
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області від 15.03.2019 № 12/01-13-ЗВП затверджено результати
продажу об’єкта малої приватизації – гараж цегляний загальною площею 21,3 м2, що
розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Апостолове, вул. Центральна
(Леніна), 63. Об’єкт приватизовано фізичною особою – Жиговцем Геннадієм
Петровичем (ІПН 2596318317) шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій за ціною 277,69
гривень (двісті сімдесят сім гривень 69 коп.), у тому числі ПДВ – 46,28 гривень (сорок
шість гривень 28 коп.).
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
державної власності
1. Регіональним відділенням Фонду по Полтавській області приватизовано шляхом
продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій об’єкти державної власності:

окреме майно – громадська будівля Т-1 (магазин) площею 120,5 м2, що знаходиться
за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1д,
балансоутримувач – ТОВ «КМЗ-Капітал», код ЄДРПОУ 35939237, приватизовано
фізичною особою – Прочан В. О. за 3600,00, у тому числі ПДВ – 600,00 грн;
окреме майно – громадська будівля літ. S-1 (пральня) загальною площею 91,9 м2 за
адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1з,
балансоутримувач – ТОВ «КМЗ Капітал», код ЄДРПОУ 35939237, приватизовано
фізичною особою – Прочан В. О. за 2760,00, у тому числі ПДВ – 460,00 грн;
окреме майно – громадська будівля АП-1 (їдальня) загальною площею 408,5 м2 за
адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1ж,
балансоутримувач – ТОВ «КМЗ Капітал», код ЄДРПОУ 35939237, приватизовано
фізичною особою – Прочан В. О. за 8640,00, у тому числі ПДВ – 1440,00 грн.
2. Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській
області приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт
державної власності – окреме майно – громадська будівля літ. А-1 (магазин-павільйон)
загальною площею 166,8 м2 за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще
Михайлівське, вул. Горького, 5а, балансоутримувач відсутній. Приватизовано
юридичною особою – ТОВ «АРМАДА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38393427), яке
визнано переможцем електронного аукціону. Ціна продажу – 6000,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 1000,00 грн.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – продовження під’їзної залізничної колії
№39/3, яка розташована за адресою: 33009, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 111,
що перебуває на балансі ПП «Віліс», код за ЄДРПОУ 23302324, приватизовано ПП
«Віліс» код за ЄДРПОУ 23302324 шляхом викупу. Ціна продажу 204 360,00 грн (двісті
чотири тисячі триста шістдесят гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 34 060,00 грн (тридцять
чотири тисячі шістдесят гривень 00 коп.).
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва «Школа-сад»,
що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н,
с. Рункошів, вул. Шевченка, 77 та обліковується на балансі СГК «Рункошівський», код
за ЄДРПОУ 21315883, приватизований фізичною особою – Власюком Віталієм
Петровичем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні без умов
№ UA-PS-2018-11-15-000002-1. Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 69 600,00 грн
(шістдесят дев’ять тисяч шістсот гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 11 600,00 грн
(одинадцять тисяч шістсот гривень 00 коп.).

Об’єкт малої приватизації – державна частка (16 %) в статутному капіталі
ТОВ «Проектно-вишукувальний інститут «Хмельницькагропроект», що знаходиться
за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, код ЄДРПОУ 03579220,
приватизовано шляхом викупу Товариством з обмеженою відповідальністю
«АКСІОМА БІЗНЕС СЕРВІС»( код ЄДРПОУ 34605835). Ціна продажу –
3 922 508,00 (три мільйони дев’ятсот двадцять дві тисячі п’ятсот вісім гривень 00
коп.) без ПДВ.

