Результати продажу – «Відомості приватизації» № 26 від 26.06.2019
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації –
єдиного майнового комплексу
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс Державного підприємства
«Головинський кар’єр» за адресою:12325, Житомирська обл., Черняхівський р-н,
смт Головине, вул. Адміністративна, 8 приватизованого шляхом продажу на електронному аукціоні із зниженням стартової ціни юридичною особою – ТОВ
«ГОЛОВИНСЬКИЙ КАМІНЬ» (код ЄДРПОУ 42890500) за ціною 11947695,00 грн, у т.
ч. ПДВ – 2389539,00 грн.
ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації державної власності – пакет акцій розміром 24,7198 %
статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Перемишлянський
приладобудівний завод «Модуль» (код ЄДРПОУ 05777118; місцезнаходження:
Львівська область, м.Перемишляни, вул. Галицька,72) приватизовано шляхом продажу
на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій. Покупець об’єкта – фізична особа Турчик
Олег Миколайович. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 119220,50 грн (сто
дев’ятнадцять тисяч двісті двадцять гривень 50 копійок) без ПДВ.
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації
1. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля підсобного господарства літ.
№ 35 загальною площею 94,5 м2 (Одеська область, м. Білгород-Дністровський,
вул. Автомобільна, 1; балансоутримувач – ВАТ «АТП-15173», код ЄДРПОУ
03118067) приватизовано фізичною особою – Рубаном Василем Івановичем, якого
визнано переможцем електронного аукціону за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого надання цінових пропозицій. Ціна, за якою придбано
об’єкт, становить 12096,00 грн (дванадцять тисяч дев’яноста шість гривень 00
копійок), у т. ч. ПДВ – 2016,00 грн (дві тисячі шістнадцять гривень 00 копійок).
2. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля їдальні літ. № 39 загальною
площею 251,8 м2 (Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна, 1;
балансоутримувач – ВАТ «АТП-15173», код ЄДРПОУ 03118067) приватизовано
фізичною особою – Рубаном Василем Івановичем, якого визнано переможцем
електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та

подальшого надання цінових пропозицій. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить
75660,00 грн (сімдесят п’ять тисяч шістсот шістдесят гривень 00 копійок), у т. ч.
ПДВ – 12610,00 грн (дванадцять тисяч шістсот десять гривень 00 копійок).
ПОЛТАВСЬКА ТА СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної
власності малої приватизації
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами в електронній формі об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – вбиральня
літ. R площею 4,1 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1, балансоутримувач – ПАТ «Демітекс» (код ЄДРПОУ 14299824). Приватизовано юридичною
особою –
Товариством
з
обмеженою
відповідальністю
«ОВЕЯ»
(код ЄДРПОУ 41655722), яка визнана переможцем електронного аукціону, –
за 25800,00 грн, у т. ч. ПДВ – 4300,00 грн.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – Єдиний майновий комплекс колишнього Державного
підприємства «Науково-виробниче підприємство «Меридіан» за адресою: Харківська
обл., Харківський р-н, с. Котляри, вул. Безлюдівська, 6 приватизовано шляхом
продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – Суляєвою Л. І. за ціною
4380000,00 грн (чотири мільйони триста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.), у тому
числі ПДВ – 730000,00 грн (сімсот тридцять тисяч гривень 00 коп.).

