Результати продажу – «Відомості приватизації» № 20 від 15.05.2019
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації
1. Окреме майно димової труби, яка під час приватизації не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», розташованої за адресою: 24355, Вінницька область, Тростянецький район, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 1.
Приватизованої шляхом продажу на аукціоні в електронній формі за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
фізичною особою – Сарафанюком Андрієм Петровичем, РНОКПП 2715718112, за
ціною 316,74 грн (триста шістнадцять грн 74 коп.), у тому числі ПДВ – 52,79 грн
(п’ятдесят дві грн 79 коп.).
2. Окреме майно – будівля магазину літ. «А» з прибудовою літ. «а» та ґанком
загальною площею 66,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу САТ
«Самгородоцьке», яка розташована за адресою: 22163, Вінницька обл., Козятинський
р-н, с. Коритувата, вул. Садова, 59б. Приватизована шляхом продажу на електронному
аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 % фізичною особою – Азаровим Андрієм
Святославовичем за ціною 3 120,00 грн (три тисячі сто двадцять грн 00 коп.), у тому
числі ПДВ – 520,00 грн (п’ятсот двадцять грн 00 коп.).
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
Об’єкт малої приватизації – група інвентарних об’єктів: цех хвойно-лікувального
екстракту (літ. Г-1) загальною площею 139,4 м2; цех деревообробний (літ. Д-1)
загальною площею 101,6 м2; цех очистки скипидару (літ. Б-1) площею 172,1 м2; склад
готової продукції (літ. А-1) загальною площею 110,5 м2; побутове приміщення (літ. В2) загальною площею 169,6 м2; конюшня (літ. Ж-1) загальною площею 34,2 м2 за
адресою: Волинська обл., м. Ківерці, вул. Міцкевича, 32. Покупець об’єкта малої
приватизації: Москалюк Віктор Анатолійович. Ціна, за якою придбано об’єкт малої
приватизації: 562 200,00 грн (п’ятсот шістдесят дві тисячі двісті гривень 00 коп.) без
ПДВ.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації – окремого майна
Об’єкт малої приватизації, окреме майно – будинок газорозподільної підстанції
загальною площею 28,6 м2 за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Незалежності, 128-70, балансоутримувач – ВАТ «Лисичанський завод гумових

технічних виробів» (код ЄДРПОУ 5389942), приватизовано шляхом продажу на
електронному аукціоні із зниженням стартової ціни Ніколаєвим Віктором
Олександровичем за 1 080,00 грн (одну тисячу вісімдесят гривень 00 коп.), у тому
числі ПДВ – 180,00 грн (сто вісімдесят гривень 00 коп.).
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі:
радіостанція «Карат» 2 шт. (інв. № 1151, 1152), електростанція (інв. № 2021), радіомір
«Бета» (інв. № 2073) за адресою: Львівська область, Самбірський район, с. НовосілкиГостинні, вул. Нова, 12, приватизовано шляхом викупу Товариством з обмеженою
відповідальністю «Самбірське АТП-14608» за ціною 2 988,00 грн, у тому числі ПДВ –
498,00 грн.
ПОЛТАВСЬКА ТА СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
1. Окреме майно – адмінбудівля загальною площею 95,7 м2 за адресою: Сумська
область, м. Путивль, вул. Благовіщенська, 1, що обліковується на балансі ДП «НЕК
«Укренерго», приватизовано фізичною особою – Сухоруких О. С. як переможцем
електронного аукціону за 75600,00 грн, у тому числі ПДВ – 12600,00 грн.
2. Окреме майно – нежитлова будівля за адресою: Сумська область, м. Середина
Буда, вул. Троїцька, 22, що обліковується на балансі Управління Державної
казначейської служби у Середино-Будському районі Сумської області, приватизовано
Левченком Б. Б. як переможцем електронного аукціону за 133333,20 грн, у тому числі
ПДВ – 22222,20 грн.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля, будівля гаража № 2
загальною площею 34,4 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 02362061. Приватизовано шляхом викупу
фізичною особою – Голубом Максимом Павловичем, який єдиний подав заяву на
участь в електронному аукціоні без умов. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить
34 800 грн (тридцять чотири тисячі вісімсот гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 5 800 грн
(п’ять тисяч вісімсот гривень 00 коп.).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля хлораторної
загальною площею 67,3 м2 за адресою: 48400, Тернопільська область, м. Бучач,
вул. Тичини, будинок 3 «Х» приватизовано шляхом викупу Москаликом Ігорем
Павловичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3145001014)
за ціною 51 001,20 грн (п’ятдесят одна тисяча одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ –
8 500,20 грн (вісім тисяч п’ятсот грн 20 коп.), який єдиний подав заяву на участь
в аукціоні з умовами.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Незавершене будівництво – торговий центр (19800, Черкаська обл., Драбівський р-н,
с-ще Рецюківщина, вул. Паркова, 3) приватизовано фізичною особою – Івановою
Наталією Володимирівною, яку визнано переможцем аукціону в електронній формі за
методом покрокового зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій, за 102 000,00 грн (сто дві тисячі гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ –
17 000,00 грн (сімнадцять тисяч гривень 00 коп.).

