Результати продажу – «Відомості приватизації» № 1 від 02.01.2019
АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні із зниженням стартової ціни
об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс Лиманського державного
виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства за адресою: Харківська
область, Зміївський район, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, 48, приватизовано
юридичною особою – товариством з обмеженою відповідальністю «САНПОІНТ
УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 42464341. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 9
600 000 грн (дев’ять мільйонів шістсот тисяч гривень), у тому числі ПДВ – 1 600 000
грн (один мільйон шістсот тисяч гривень).
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні з умовами
Регіональним відділенням укладено з фізичною особою – Маласаєм Ю. М. договір
купівлі-продажу будівлі, головного корпусу (пункт харчування) – А-2 загальною
площею 328,5 м2, замощення – І, огорожа № 1, ворота № 2-4, що розташовані
за адресою: Дніпропетровська
обл., Дніпровський район, м. Підгородне,
вул. Центральна, 63П. Ціна продажу об’єкта – 900 001,20 грн, у тому числі ПДВ –
150 000,20 грн.
Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Демінським Сергієм
Анатолійовичем договір купівлі-продажу нежитлової будівлі (літ. А-2) загальною
площею 1356,3 м 2, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське
(м. Дніпродзержинськ), вул. Тагільська, 9. Ціна продажу об’єкта – 240 000,00 гривень
(двісті сорок тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 40 000,00 гривень (сорок
тисяч гривень 00 коп.).
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – побутові приміщення, інв. № 070101
(літ. Б-3) загальною площею 933,8 м2, розташоване за адресою: Запорізька обл.,
м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 62, приватизовано юридичною особою – ТОВ
«.АВАНГАРД.», код ЄДРПОУ 41637111, яка визнана переможцем електронного
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 240 000,00 грн (двісті
сорок тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 40 000,00 грн (сорок тисяч
гривень 00 копійок).

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт незавершеного будівництва – садибний (індивідуальний) житловий
будинок за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська
Борщагівка, вул. Шевченка, 282, який перебуває на балансі ВП «Управління
справами» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 26200529), приватизовано
шляхом продажу на електронному аукціоні Ткаченко Іриною Олександрівною. Ціна
продажу об’єкта становить 2 688 000 (два мільйони шістсот вісімдесят вісім тисяч)
гривень 00 копійок, у т. ч. ПДВ – 448 000 (чотириста сорок вісім тисяч) гривень 00
копійок.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт незавершеного будівництва – розчинно-бетонний вузол за адресою:
Львівська область, м. Червоноград, вул. Львівська, 87б, приватизовано на
електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій, який відбувся 09 листопада 2018 року.
Балансоутримувач – відсутній. Приватизовано фізичною особою – Гусар Уляною
Ігорівною за ціною 40 800,00 грн, у тому числі ПДВ – 6 800,00 грн.
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – нежитлова будівля загальною площею 148, 4 м2 за адресою:
Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32/3, що перебуває
на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації в
Миколаївської області (код ЄДРПОУ 26299835), приватизовано шляхом викупу
покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні з умовами,
фізичною особою – громадянкою України Демідовою А. Г. за 60 842,40 грн (шістдесят
тисяч вісімсот сорок дві гривні 40 копійок), у т. ч. ПДВ – 10 140,00 грн (десять тисяч
сто сорок гривень).
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – нежитлова будівля магазину площею 81,5 м2 за адресою:
Полтавська область, Чутівський р-н, с. Коханівка, вул. Центральна, 5, що перебуває на
балансі ВАТ «Павлівське» (код ЄДРПОУ 13953115), приватизовано шляхом продажу

на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій фізичною особою – Кисельовим Андрієм Олександровичем за
453,60 грн, у т. ч. ПДВ – 75,60 грн.
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації
Об’єкт незавершеного будівництва – виробничий корпус за адресою: Сумська
область, м. Конотоп, вул. Сумська, 10ж, балансоутримувач: відсутній, приватизовано
фізичною особою – Ковалем А. О., як єдиним заявником на участь в електронному
аукціоні, за 200000,00 грн, крім того ПДВ – 40000,00 грн;
об’єкт незавершеного будівництва – адміністративно-побутовий корпус за адресою:
Сумська область, м. Конотоп, вул. Сумська, 10е, балансоутримувач: відсутній,
приватизовано фізичною особою – Ковалем А. О., як переможцем електронного
аукціону, за 45500,00 грн, крім того ПДВ – 9100,00 грн.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля складу ЦО № 1 загальною
площею 944,8 м 2 з добудовою складу № 1 загальною площею 128,4 м 2; будівлю
складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 м 2; прохідна під літерою «В» загальною
площею 13 м2, пожежний резервуар під літерою «Г» загальною площею 32,9 м2,
пожежний резервуар під літерою «Д» загальною площею 32,9 м2, площадка № 1 та
огорожа № 2 за адресою: Тернопільська область, Підволочиський р-н, м. Скалат,
вул. Грушевського, 88, приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Дацків
Оксаною Василівною, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні з умовами, за
1 605 216,00 (один мільйон шістсот п’ять тисяч двісті шістнадцять) грн, у тому числі
ПДВ – 267 536,00 (двісті шістдесят сім тисяч п’ятсот тридцять шість) грн.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Незавершене будівництво – 176-квартирний житловий будинок (20700, Черкаська
обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64-а) приватизовано фізичною особою –
Вариводом Геннадієм Григоровичем, який визнаний переможцем аукціону в
електронній формі, за 70 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 14 000,00 грн.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації
Регіональним відділенням Фонду по Чернігівській області приватизовано шляхом
продажу на електронному аукціоні об’єкт малої приватизації – нежитлову будівлю
(гараж) загальною площею 148,4 м2, розташовану за адресою: Чернігівська область,
м. Бобровиця, вул. Польова, 35. Покупцем став громадянин України – Кравченко І.
О., який був єдиним учасником, що подав заяву на участь в аукціоні. Ціна, за якою
придбано об’єкт приватизації, становить 8 956,38 грн, у т.ч. ПДВ – 1 492,73 грн.
Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкт малої
приватизації – незавершене будівництво магазину «Універсам» за адресою:
Чернігівська область, Прилуцький район, смт Ладан, вул. Миру, 19а. Покупцем став
ФОП Прудніков В. О., ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, становить 43 320
грн, у т. ч. ПДВ – 7 220 грн.

