Результати продажу – «Відомості приватизації» № 2 від 09.01.2019
АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ НА ЕЛЕКТРОННОМУ
АУКЦІОНІ З УМОВАМИ ОБ’ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ – ЄДИНОГО
МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Особливе конструкторське бюро «Рута» за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248л
приватизовано юридичною особою – товариством з обмеженою відповідальністю
«ОЛГРУП» (код за ЄДРПОУ 41614141). Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 10
800 036 грн (десять мільйонів вісімсот тисяч тридцять шість гривень), у тому числі
ПДВ –1 800 006 грн (один мільйон вісімсот тисяч шість гривень).
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: прохідна, інв. № 10100975, літ.
А, 5,8 м2; вагова, інв. № 10034658, літ. Б, 6,0 м2; склад, інв. № 10101453, літ. В,
12,6 м 2; відкритий склад для піску та щебню, інв. № 10201376, літ. Г; склад пропанубутану, інв. № 10100967, літ. Д; насосна станція буд/бази, інв. № 10100965, літ. Е,
21,8 м 2; будівля управління та їдальні, інв. № 10100972, літ. Ж, 239,8 м2 ; будівля
механічної майстерні, інв. № 10100968, літ. З, 411,4 м2; склад ацетелену, інв.
№ 10100966, літ. И, 51,7 м 2; будівля майстерні та складу «ЕМО», інв. № 10100970,
літ. К, 756,7 м2 ; навіс, інв. № 10201732, літ. Л; заправна станція, інв. № 10201369, літ.
М; будівля арматурного цеху, інв. № 10100971, літ. Н, 1138,7 м 2; будівля столярної
майстерні, інв. № 10100973, літ. О, 64,6 м2 ; навіс, інв. № 10201734, літ. П; будівля по
виробництву монтажних елементів, інв. № 10100969, літ. Р, 514,3 м 2; будівля складу
5, 5а, лабораторно-будівельної бази, інв. № 10100964, літ. Т, 1197,2 м2 ; навіс, інв.
№ 10201733, літ. С; загальний санвузол, інв. № 10100974, літ. У; ворота, інв.
№ 10201370, № 1; паркан, інв. № 10201372, № 2; бетонний вузол, інв. № 10201375,
№ 3; канал для мийки і змазування машин, інв. № 10201374, № 4; яма для вапна, інв.
№ 10201364, № 5; опалювальна система, інв. № 10300808, № 6; протипожежний
резервуар, інв. № 10201368, № 7; ваги підлогові, інв. № 10634655, № 8; автошляхи,
інв. № 10201371, I; бетонні майданчики, інв. № 10201366, II; трансформаторна
підстанція, інв. № 10402108, № 9; паркан № 10; цистерна для води, інв. № 10201367,
№ 11; підкранові колії, інв. № 10201365, № 12; протипожежний резервуар, інв.
№ 10201373, № 13; водопровід будівельний (труба діаметр 60*4 – 629 м, труба
діаметр 48*3,5 – 330 м, труба діаметр 34*3,5 – 155 м, труба діаметр 42*4 – 40 м,
труба діаметр 28*3 – 225 м), інв. №10300807; зливна каналізація (складається з 7
окремих ліній –180 м, виконана з азбоцементних труб діаметром 150 з’єднаних
муфтами та резиновими кільцями, розмежувальна оглядовими колодязями та
дощоприймальниками), інв. № 10300806; фекальна мережа: труба азбоцементна

діаметр 150 – 292 м, труба азбоцементна діаметр 200 – 120 м, інв. № 10300805;
гідратна мережа: труба діаметр 114*6 –195 м, труба діаметр 114*6 – 345 м, труба
діаметр 83*4 – 40 м, труба діаметр 60*4 – 70 м, інв. № 10300804; технологічна
каналізація: труба азбоцементна діаметр 150 – 60 м, труба азбоцементна діаметр
200 – 135 м, труба азбоцементна діаметр 300 – 60 м, інв. № 10300803; зовнішня
розводка електричних мереж: кабель АВВГ 4*10 – 280 м, АВВГ 3*25+16 – 400 м,
АВВГ 3*50+25 – 95 м, АВВГ 3*70+35 – 365 м, АВВГ 3*95+50 – 90 м, АВВГ
3*120+70 – 710 м, АВВГ 27*2,5 – 110 м, АВВГ 5*2,5 – 120 м, труба азбоцементна
діаметр 100 – 170 м, інв. № 10300802; зовнішнє освітлення: кабель АВВГ 4*25 – 820
м; труба азбоцементна діаметр 150 – 40 м, інв. № 10300801, розташоване за адресою:
м. Запоріжжя, пл. Запорізька, 9 (далі – об’єкт), яке у процесі приватизації не увійшло
до статутного капіталу ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»
(правонаступник – ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»,
код ЄДРПОУ 00191230) та обліковується на його балансі, приватизовано юридичною
особою – ТОВ «ЧИСТЕ МІСТО – ЗАПОРІЖЖЯ», ідентифікаційний код в ЄДРПОУ
39832260, яка визнана переможцем електронного аукціону із зниженням стартової
ціни. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить становить 2 520 000,00 грн (два
мільйони п’ятсот двадцять тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 420 000,00 грн
(чотириста двадцять тисяч гривень 00 копійок).
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – 72-квартирний
житловий будинок, що розташований за адресою: Запорізька область, м. Оріхів,
вул. Лесі Українки (стара назва – Рози Люксембург), 45б, повернений за рішенням
суду у державну власність (далі – об’єкт), приватизовано юридичною особою – ТОВ
«АЕЛІНТА» (код ЄДРПОУ 40430483), яка визнана переможцем електронного
аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 6743,66 грн (шість тисяч сімсот
сорок три гривні 66 копійок), у т. ч. ПДВ – 1 123,94 грн (одна тисяча сто двадцять три
гривні 94 копійки).
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: магазин літ. А-1, сарай літ. Б,
Б-1, сарай літ. В за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бричківка,
вул. Паркова, 8, балансоутримувач – ТОВ «Агрофірма «Петрівське», код ЄДРПОУ
38026732, приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Шовгенею Тетяною
Миколаївною, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 38400,00 грн, у т.ч.
ПДВ – 6400,00 грн.
Окреме майно – будка сторожа літ. АР площею 3,9 м2 за адресою: м. Полтава,
вул. Бірюзова Маршала, 26/1, балансоутримувач – ПАТ «Демітекс» (код ЄДРПОУ
14299824), приватизовано на аукціоні з умовами фізичною особою – Іщенком Євгеном
Юрійовичем за 7621,20 грн, у т. ч. ПДВ – 1270,20 грн.

Окреме майно – нежитлова будівля (будинок ветеранів) площею 335,8 м2
за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 33,
балансоутримувач – Пустовійтівська сільська рада (код ЄДРПОУ 22549650),
приватизовано на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Хоруженком Максимом
Юрійовичем за 729,00 грн, у т. ч. ПДВ – 121,50 грн.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля, будівля гаража № 1
загальною площею 51,9 м2, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 02362061, приватизовано фізичною особою –
Голубом Максимом Павловичом, який визнаний переможцем електронного аукціону.
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 120 000,00 грн (сто двадцять тисяч гривень
00 копійок), у т. ч. ПДВ – 20 000,00 грн (двадцять тисяч гривень 00 копійок).
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – житловий будинок
за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Качалівка, вул. Червона, 1а,
приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою
Кіпоть Андрієм Вікторовичем, за ціною 752,40 грн (сімсот п’ятдесят дві гривні 40
коп.), у тому числі ПДВ – 125,40 грн (сто двадцять п’ять гривень 40 коп.).
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля складу № 13/157 загальною
площею 137,0 м2 колишнього військового містечка № 13, що знаходиться за адресою:
Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, №13/157 та обліковується на балансі
відділу житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації, код
ЄДРПОУ 35643206, приватизовано фізичною особою – Янчук Тетяною Миколаївною,
яка стала переможцем електронного аукціону без умов (№ UA-PS-2018-11-02-0000111). Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 4 200,00 грн (чотири тисячі двісті грн 00 коп.),
у т. ч. ПДВ – 700,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж з кладовою площею 25,8 м2
за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 4/2, що
перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, код
ЄДРПОУ 02362894, приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Нестеруком
Юрієм Олександровичем, який єдиний подав заяву в електронному аукціоні без умов
(№ UA-PS-2018-11-01-000002-1). Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 18 120,00 грн
(вісімнадцять тисяч сто двадцять грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 3 020,00 грн.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Окреме майно – будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», у складі: основна
будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж, Е;
огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8 (19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н,
с. Гельмязів, вул. Центральна, 6) приватизовано юридичною особою – ТОВ
«МАНБОР», яку визнано переможцем аукціону із зниженням стартової ціни в
електронній формі, за 156 001,20 грн, у т. ч. ПДВ – 26 000,20 грн.
Об’єкт соціально-культурного призначення – лазня з обладнанням (20400, Черкаська
обл, м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1б) приватизовано юридичною особою – ТОВ
«Тальнівський щебзавод» шляхом викупу за 73 432,80 грн, у т. ч. ПДВ – 12 238,80 грн.
Об’єкт незавершеного будівництва – цех № 45 Черкаського заводу телеграфної
апаратури (18000, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 1) приватизовано фізичною особою –
Пономаренко Владиславом Сергійовичем, якого визнано переможцем аукціону в
електронній формі, за 4 800 120,00 грн, у т. ч. ПДВ – 800 020,00 грн.

