Результати продажу – «Відомості приватизації» № 3 від 16.01.2019
АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні із зниженням стартової
ціни об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс колишнього
державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» за адресою: ІваноФранківська область, м. Коломия, вул. Фабрична, 10 приватизовано фізичною
особою Сметанюком Олегом Володимировичем. Ціна, за якою придбано об’єкт,
становить 4 506 240 грн (чотири мільйони п’ятсот шість тисяч двісті сорок
гривень), у тому числі ПДВ – 751 040 грн (сімсот п’ятдесят одна тисяча сорок
гривень).
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Державний пакет акцій Публічного акціонерного товариства «Браїлівське»
розміром 6,4642 % його статутного капіталу, місцезнаходження ПАТ
«Браїлівське»: 23130, Вінницька область, Жмеринський район, смт Браїлів,
вул. Заводська, 7 приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій покупцем – фізичною особою Айвазяном Смбатом Арташесовичем
за 4100,00 грн (чотири тисячі сто гривень 00 копійок).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації – окремого майна
Частина одноповерхової адміністративної будівлі літ. А загальною площею
410,9 м2, у тому числі: коридор 2-1, коридор 2-2, кабінет 2-3, кабінет 2-4,
кабінет 2-5, коридор 2-6, санвузол 2-7, підсобка 2-8, коридор 2-9, кабінет 2-10,
кабінет 2-11, кабінет 2-12, кабінет 2-13, кабінет 2-14, кабінет 2-15, кабінет 2-16,
коридор 2-17, кабінет 2-18, торговий зал 3-1, кладова 3-2, кладова 3-3, кладова
3-4, коридор 4-9, кабінет 4-10, кабінет 4-11, кабінет 4-12, кабінет 4-13, та ґанок,
ґанок, ґанок, ґанок, ґанок, що знаходяться за адресою: 22200, Вінницька обл.,
Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, буд. 73 та
перебували на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області,
приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в
електронному аукціоні з умовами, фізичною особою – Кравченком Олегом

Михайловичем за 817068,00 грн (вісімсот сімнадцять тисяч шістдесят вісім грн
00 коп.), у т. ч. ПДВ – 136178,00 грн (сто тридцять шість тисяч сто сімдесят
вісім грн 00 коп.);
окреме майно – УАТС (АТСК 50-200), що знаходиться за адресою:
м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10-Б та перебувало на балансі ТОВ «Вінницьке АТП
10555», приватизовано шляхом викупу покупцем який, який єдиний подав заяву
на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій, фізичною особою –
Блонським Анатолієм Івановичем за 2 427,04 грн (дві тисячі чотириста двадцять
сім грн 04 коп.), у т. ч. ПДВ – 404,51 грн (чотириста чотири грн 51 коп.).
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації окреме майно – група інвентарних об’єктів –
нежитлова будівля літ. «А-2», площею 1018,9 м2, нежитлова будівля мийки літ.
«Е-1», площею 4,1 м2, нежитлова будівля боксу літ. «В-1», площею 738,2 м2,
нежитлова будівля складу літ. «Д-1», площею 48,5 м2, нежитлова будівля складу
літ. «Г-1», площею 96,2 м2, загальною площею 1905,9 м2 за адресою: Харківська
обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, пров. Пісчаний, 8 приватизовано шляхом
викупу фізичною особою – підприємцем Журавель В. К. за ціною 442080,00 грн
(чотириста сорок дві тисячі вісімдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ –
73680,00 грн (сімдесят три тисячі шістсот вісімдесят гривень 00 коп.).

