Результати продажу – «Відомості приватизації» № 34 від 29.07.2020
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення від 15.07.2020 № 12/01-23-ЗВП затверджено
результати продажу об’єкта державної власності – частини будівлі – А загальною
площею 217,8 м2, будівлі – Б, б, В, Г, Д, огорожі № 1-2, що розташований за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Добролюбова, 9а. Об’єкт приватизовано
шляхом викупу юридичною особою – ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИЙ КОНЦЕРН
«ЛИС» (код за ЄДРПОУ 20307462). Ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням
ПДВ становить 904 980,00 грн (дев’ятсот чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят гривень
00 коп.), у тому числі ПДВ – 150 830,00 грн (сто п’ятдесят тисяч вісімсот тридцять
гривень 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні
Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Каграманяном К. Б. договір
купівлі-продажу об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення –
клуб металургів літ. А-1, навіс літ. а-1, сарай літ. Б-1, ґанки № 1, 2, 3, 4, 5, 6 загальною
площею 1 230,0 м2, тротуар літ. І, що перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський
металургійний комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043) та розташований за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Тритузна, 189. Ціна продажу об’єкта –
900 180,00 грн, у тому числі ПДВ – 150 030,00 грн.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації на електронному аукціоні з
умовами із зниженням стартової ціни шляхом викупу
Об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: будівля ветлабораторії літ. А
загальною площею 338,3 м2, сарай-склад літ. Б, насосна літ. В, сарай літ. Г, Д, Е,
убиральня літ. Є, вимощення І, огорожа № 1, 2, що перебуває на балансі Головного
управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, за адресою: смт
Глибока, Глибоцький р-н, Чернівецька обл., вул. Героїв Небесної сотні, 1б
приватизовано фізичною особою – Кравчуком Вячеславом Констянтиновичем. Ціна,
за якою придбано об’єкт, становить 175192,18 грн (сто сімдесят п’ять тисяч сто
дев’яносто дві грн 18 копійок), у тому числі ПДВ – 29198,70 грн (двадцять дев’ять
тисяч сто дев’яносто вісім грн 70 копійок).
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення банку
загальною площею 392,0 м2 за адресою: Тернопільська область, Заліщицький район,
смт Товсте, вул. Українська, 60 приватизовано шляхом продажу на аукціоні з
умовами фізичною особою – Проданик Юлією Степанівною за ціною 1 320 470,40

грн (один мільйон триста двадцять тисяч чотириста сімдесят гривень 40 копійок), у
тому числі ПДВ – 220 078,40 грн (двісті двадцять тисяч сімдесят вісім гривень 40
копійок).

