Результати продажу – «Відомості приватизації» № 37 від 11.09.2019

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення від 29.08.2019 № 12/01-18-ЗВП затверджено
результати продажу об’єкта державної власності – нежитлова будівля швейної
дільниці загальною площею 1954,9 м2, що розташована за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Жовті Води, вул. Богуна І., 4. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на
електронному аукціоні з умовами юридичною особою – ТОВ «Укренергобудресурси»
(код за ЄДРПОУ 36203764). Ціна продажу – 1 200 007,20 гривень (один мільйон двісті
тисяч сім гривень 20 коп.), у тому числі ПДВ – 200 001,20 гривень (двісті тисяч одна
гривня 20 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
на аукціоні з умовами
Регіональне відділення уклало з юридичною особою – Виконавчим комітетом
межівської селищної ради, код ЄДРПОУ 41741690, договір купівлі-продажу гаража на
2 бокси загальною площею 85,6 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська
обл., Межівський район, смт Межова, вул. ім. Грушевського, 7а. Ціна продажу
об’єкта – 2 702,03 гривень (дві тисячі сімсот дві гривні 03 коп.), у тому числі ПДВ –
450,34 гривень (чотириста п’ятдесят гривень 34 коп.).
ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – будівлі та споруди газового господарства, розташованого за
адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 15, приватизовано
шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами фізичною особою –
Шаріфулліним Маратом за 115000,00 грн (сто п’ятнадцять тисяч гривень 00 копійок),
у т. ч. ПДВ – 23000,00 грн (двадцять три тисячі двісті гривень 00 копійок).
РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації,
окремого майна
1. Об’єкт малої приватизації, окреме майно – приміщення магазину за адресою:
Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська, 118. Приватизовано шляхом

продажу на електронному аукціоні із зниженням стартової ціни фізичною особою –
Присяжнюк Валентиною Василівною за ціною 94200,00 грн, у т. ч. ПДВ – 15700,00
грн.
2. Об’єкт малої приватизації, окреме майно – приміщення їдальні за адресою:
Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська, 118. Приватизовано шляхом викупу
фізичною особою – підприємцем, яка єдина подала заяву на участь в електронному
аукціоні, – Бойко Тетяною Анатоліївною за ціною 235200,00 грн, у т. ч. ПДВ –
39200,00 грн.

