Результати продажу – «Відомості приватизації» № 6 від 29.01.2020
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
об’єкта малої приватизації
Окреме майно – адміністративний корпус загальною площею 1974,2 м2, який
розташований за адресою: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2Б,
що перебував на зберіганні ТОВ «Тульчинський консервний завод», код за ЄДРПОУ
33414908, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на
участь в аукціоні із зниженням стартової ціни, – Тарасовим Андрієм Івановичем,
РНОКПП 2610803612, за ціною 354 000,00 грн (триста п’ятдесят чотири тисячі грн 00
коп.), у тому числі ПДВ – 59 000,00 грн (п’ятдесят дев’ять тисяч грн 00 коп.).
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
на аукціоні зі зниженням стартової ціни
Регіональним відділенням укладено з фізичною особою – Сорокою О. М. договір
купівлі-продажу об’єкта державної власності – склад ВР загальною площею 202,4 м2,
що перебуває на балансі ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний
завод імені О. М. Макарова» Павлоградський механічний завод (код за ЄДРПОУ
14310170) та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Корольова Сергія, 10б. Ціна продажу об’єкта – 18 000,00 грн, у тому числі ПДВ –
3 000,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів
продажу об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 17.01.2020 № 12/0101-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації соціальнокультурного призначення – «Шаховий клуб», що перебуває на балансі ПАТ
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000) та
розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, площа Гірницької
Слави, 4. Об’єкт приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Пріміною Аліною
Валеріївною, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні з продажу зазначеного
об’єкта. Ціна продажу – 123 600,00 гривень, у тому числі ПДВ – 20 600,00 гривень.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
об’єкта малої приватизації

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – підприємцем Луговим Андрієм
Петровичем договір купівлі-продажу шляхом викупу об’єкта державної власності –
нежитлова будівля літ. А загальною площею 279,3 м2; вимощення І; огорожа № 1;
ворота № 2, 3, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води,
вул. Вільхівська, 2Б. Ціна продажу об’єкта – 127 753,37 грн (сто двадцять сім тисяч
сімсот п’ятдесят три гривні 37 коп.), у тому числі ПДВ – 21 292,23 грн (двадцять одна
тисяча двісті дев’яносто дві гривні 23 коп.).
КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс колишнього державного
підприємства «Броварський оптовий ринок», місцезнаходження якого: Київська
область, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26-А, приватизовано шляхом продажу на
аукціоні без умов юридичною особою – ТОВ «АТРЕЯ» (код ЄДРПОУ 40241795). Ціна
продажу об’єкта становить 53 400 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 8 900 000,00 грн.
ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації державної власності
Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 2 площею 20,2 м2 за адресою:
Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі Самбірського
управління Державної казначейської служби України Львівської області.
Приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов. Покупець – фізична особа
Малькова Ірина Володимирівна, ціна продажу – 96 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 16
000,00 грн.
Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 4 площею 26,8 м2 за адресою:
Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі Самбірського
управління Державної казначейської служби України Львівської області.
Приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов. Покупець – фізична особа
Малькова Ірина Володимирівна, ціна продажу – 96 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 16
000,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації комунальної власності
Окреме майно – нежитлове приміщення (I поверх ) площею 61,9 м2 за адресою:
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Святого Володимира,15, що перебуває на балансі
Комунального підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано

шляхом викупу. Покупець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична
фірма «ВІП Галичина», ціна продажу – 289 404,00 грн, у тому числі ПДВ – 48 234,00
грн.
Окреме майно – нежитлове приміщення площею 19,6 м2 за адресою: Львівська обл.,
м. Червоноград,
вул.Сокальська,1,
що перебуває
на балансі
Комунального
підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано шляхом викупу.
Покупець – фізична особа Жигайло Руслан Іванович, ціна продажу –113 458,80 грн,
у тому числі ПДВ – 18 909,80 грн.

