Результати продажу – «Відомості приватизації» № 21 від 22.05.2019
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
соціально-культурного призначення
Їдальня з обладнанням площею 355,12 м2, розташованої за адресою: 24004,
Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська, 60, яка не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Могилів-Подільський консервний завод», код ЄДРПОУ
00373965 та перебуває на балансі ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод»,
код ЄДРПОУ 00373965. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні із
зниженням стартової ціни 50% юридичною особою – ПрАТ «Могилів-Подільський
консервний завод» за 75 375,49 грн (сімдесят п’ять тисяч триста сімдесят п’ять грн 49
коп.), у тому числі ПДВ 12 562,58 грн (дванадцять тисяч п’ятсот шістдесят дві грн 58
коп.).
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях від 03.05.2019 № 12/01-14-ЗВП затверджено результати
продажу об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного
сільськогосподарського підприємства «Кільчень» за юридичною адресою:
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Голубівка, вул. Центральна, 141а.
Об’єкт приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
юридичною особою – ТОВ «ПРЕМІУМ ГАЗ» (код за ЄДРПОУ 37007258).
Ціна продажу – 751 200,00 грн (сімсот п’ятдесят одна тисяча двісті грн 00 коп.),
в тому числі сума ПДВ – 125 200,00 грн (сто двадцять п’ять тисяч двісті грн 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації
1. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – очисні споруди біологічного
очищення фекальних стоків у складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна
фекальних відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4 (в т. ч. трубопроводи – 366 пог. м),
що розташовані за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка, територія
б/в «Лісова поляна», які у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу
ВАТ «Запоріжсантехмонтаж» (правонаступник – ПрАТ «Запоріжсантехмонтаж», код
ЄДРПОУ 01415559). Приватизовано фізичною особою Марковським Максимом
Сергійовичем, якого визнано переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою
придбано об’єкт, становить 800,57 грн (вісімсот грн 57 коп.), у т. ч. ПДВ – 133,43 грн
(сто тридцять три гривні 43 коп.).

2. Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – недобудований
житловий будинок, літ. А, розташований за адресою: Запорізька обл., Кам’янськоДніпровський р-н, с. Іванівка, вул. Широка, 142, повернений за рішенням суду у
державну власність. Приватизовано фізичною особою Кольгою Тетяною Іванівною,
яку визнано переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт,
становить 1 852,38 грн (одна тисяча вісімсот п’ятдесят дві гривні 38 коп.), у т. ч.
ПДВ – 308,73 грн (триста вісім грн 73 коп.).
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт незавершеного будівництва – готельний комплекс за адресою: Донецька
область, Мангушський район, с. Білосарайська Коса, вул. Безуха, 94а, що
обліковується на балансі Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106),
приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами покупцем – фізичною особою
Пересічною А. В. за 241200,00 грн, у тому числі ПДВ – 40200,00 грн.
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
соціально-культурного призначення
Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – лазня за адресою:
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 31а.
Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною
особою – Юрченком Анатолієм Анатолійовичем за ціною 628,54 грн, у т. ч. ПДВ –
104,76 грн.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про завершення приватизації об’єкта малої приватизації державної власності
Об’єкт малої приватизації державної власності – окреме майно у складі: будинок
пасічника площею 21,3 м2, сарай площею 27,3 м2, колодязь за адресою: ІваноФранківська обл., Коломийський р-н, с. Лісна Слобідка, вул. Лісова, 12а,
приватизовано шляхом викупу орендарем – ФОП Вишиванюком М. М. Ціна, за якою
проданий об’єкт, становить 37 228,80 грн, у тому числі ПДВ – 6 204,80 грн.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації, об’єкта незавершеного
будівництва
Об’єкт малої приватизації, об’єкт незавершеного будівництва – садибний
(індивідуальний) житловий будинок за адресою: Луганська область, Білокуракинський
р-н, с. Попівка, вул. Молодіжна, 2/1. Балансоутримувач – ПрАТ «Білокуракинський»
(код за ЄДРПОУ: 00847363). Приватизовано шляхом продажу на електронному
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій фізичною особою Зеленським Валерієм Вікторовичем за
7 787,72 грн (сім тисяч сімсот вісімдесят сім грн 72 коп.), у тому числі ПДВ –
1 297,95 грн (одна тисяча двісті дев’яносто сім грн 95 коп.)
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт незавершеного будівництва «Будівля АТС», розташований за адресою: м
Миколаїв, вул. Новобузька, 130, приватизовано шляхом продажу на електронному
аукціоні з умовами товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС РІЕЛТ» за
1 680 000,00 грн (один мільйон шістсот вісімдесят тисяч грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 280
000,00 грн (двісті вісімдесят тисяч грн 00 коп.).
ПОЛТАВСЬКА ТА СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів державної власності
1. Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі
об’єкт державної власності окреме майно – нежитлову будівлю, літ. А-1, загальною
площею 186,5 м2, що розташована за адресою: Полтавська область, Оржицький район,
село Тарасенкове, вулиця Шевченка, 7/1а та перебуває на балансі СТОВ Агрофірма
«Оржицька» (код ЄДРПОУ 00845855). Приватизовано фізичною особою – Куцовол
Олександром Володимировичем, (ідентифікаційний код 2747511433), який визнаний
переможцем електронного аукціону. Ціна продажу – 4804,80 грн, у т. ч. ПДВ – 800,80
грн.
2. Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі
об’єкт державної власності окреме майно – нежитлову будівлю колишньої лазні
площею 150,2 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Пустовійтове вул. Молодіжна, 35, балансоутримувач – Пустовійтівська сільська
рада (код ЄДРПОУ 22549650). Приватизовано фізичною особою – Юрченком
Анатолієм Анатолійовичем, (ідентифікаційний код 2883319494), який визнаний
переможцем електронного аукціону. Ціна продажу – 102,00 грн, у т. ч. ПДВ – 17,00
грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальня з майном за
адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Тернова, вул. Світла, 2в приватизовано
шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою Левченко Б. Б. за ціною
608,52 грн (шістсот вісім грн 52 коп.), у тому числі ПДВ – 101,42 грн (сто одна гривня
42 коп.).

