Результати продажу – «Відомості приватизації» № 9 від 27.02.2019
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Окреме майно – будівля побутового корпусу АТЦ з верандою загальною площею
191,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соболівський цукровий завод»,
код за ЄДРПОУ 00371788, яка розташована за адресою: 23820, Вінницька обл.,
Теплицький район, с. Соболівка, провул. Центральний, 7-г та перебувала на зберіганні
ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД». Приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій юридичною особою – ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД», код за
ЄДРПОУ 37165945, за ціною 25894,64 грн (двадцять п’ять тисяч вісімсот дев’яносто
чотири грн 64 коп.), у т. ч. ПДВ – 4315,77 грн (чотири тисячі триста п’ятнадцять грн
77 коп.).
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
Об’єкт малої приватизації – нежитлове приміщення – гараж, «літер Б-1», загальною
площею 39,5 м2 за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Олени
Хохол, 22. Покупець об’єкта малої приватизації: Семенюк Тетяна Сергіївна. Ціна, за
якою придбано об’єкт малої приватизації: 48000,00 (сорок вісім тисяч) гривень 00 коп.
без ПДВ.
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої
приватизації окремого майна
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж за адресою: Житомирська обл.,
смт Лугини, вул. Героїв Небесної Сотні, 25, що перебуває на балансі Управління
фінансів Лугинської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02313306).
Приватизовано шляхом викупу фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в
електронному аукціоні, Омельчуком Сергієм Миколайовичем за ціною 22276,80 грн,
у т. ч. ПДВ – 3712,80 грн.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації
Окреме майно – малярна станція СО, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ119
(28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1), що перебуває
на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання
«Етал» (код ЄДРПОУ 05814256), приватизовано шляхом викупу юридичною особою –
приватним підприємством «УКРСТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 35439290), яка єдина
подала заяву на участь в аукціоні за методом зниження ціни, за 12 660,00 грн
(дванадцять тисяч шістсот шістдесят гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 2 110,00 грн
(дві тисячі сто десять гривень 00 копійок);
окреме майно – установка СО 169, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ117
(28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1), що перебуває
на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання
«Етал» (код ЄДРПОУ 05814256), приватизовано шляхом викупу юридичною особою –
приватним підприємством «УКРСТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 35439290), яка єдина
подала заяву на участь в аукціоні за методом зниження ціни, за 906,00 грн (дев’ятсот
шість гривень 00 копійок), у тому числі податок на додану вартість – 151,00 грн (сто
п’ятдесят одна гривня 00 копійок);
окреме
майно –
малярний
агрегат
СО-154,
реєстровий
номер
5814256.20.ААВАГЕ118 (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська,
1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче
об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256), приватизовано шляхом викупу
юридичною особою – приватним підприємством «УКРСТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ
35439290), яка єдина подала заяву на участь в аукціоні за методом зниження ціни, за
906,00 грн (дев’ятсот шість гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 151,00 грн (сто
п’ятдесят одна гривня 00 копійок);
окреме майно – вентилятор В-Ц4-75-6,3, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ121
(28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1), що перебуває
на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання
«Етал» (код ЄДРПОУ 05814256), приватизовано шляхом викупу юридичною особою –
приватним підприємством «УКРСТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 35439290), яка єдина
подала заяву на участь в аукціоні за методом зниження ціни, за 96,00 грн (дев’яносто
шість гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 16,00 грн (шістнадцять гривень 00 копійок);
окреме майно – вентилятор ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46), реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ120ВАГЕ120 (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Заводська, 1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код ЄДРПОУ 05814256), приватизовано
шляхом викупу юридичною особою – приватним підприємством «УКРСТАЛЬПРОМ»
(код ЄДРПОУ 35439290), яка єдина подала заяву на участь в аукціоні за методом
зниження ціни, за 906,00 грн (дев’ятсот шість гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 151,00
грн (сто п’ятдесят одна гривня 00 копійок).

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля кафе «Сузір’я», літ.
А-1, площею 143,6 м2 за адресою: Львівська область, Кам’янка-Бузький район,
смт Добротвір, вул. І. Франка, 12б приватизовано на електронному аукціоні із
зниженням стартової ціни, який відбувся 14 грудня 2018 року. Балансоутримувач –
Відокремлений підрозділ «Добротвірської ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» .
Приватизовано фізичною особою – Сердинецьким Ігорем Володимировичем за ціною
336 001,20 грн, у тому числі ПДВ – 56 000,20 грн.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
державної власності
Приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт державної
власності – об’єкт незавершеного будівництва – одноповерховий 4-кімнатний
житловий будинок з підсобним господарським приміщенням за адресою: Полтавська
обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степна, 15, балансоутримувач: Полтавське
тампонажне управління ПАТ «Укрнафта», код ЄДРПОУ 00143113. Приватизовано
фізичною особою – Стеценко Андрієм Олександровичем, ідентифікаційний код
310821933, який визнаний переможцем аукціону. Ціна продажу становить: з ПДВ –
19441,20 грн, у т. ч. ПДВ – 3240,20 грн.
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Окреме майно – гараж загальною площею 22 м2 за адресою: Сумська область,
м. Путивль, вул. Вознесенська, 44, що обліковується на балансі ДП «НЕК «Укренерго», приватизовано фізичною особою – Шаповаловою К. В., як переможцем
електронного аукціону, за 24540,00 грн, у тому числі ПДВ – 4090,00 грн.
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – обладнання: міні-маслоцех (інв. № 261),
м’ясорубка (інв. № 264), фаршмішалка (інв. № 263), шпригорізка (інв. № 265), шприц
вакуумний (інв. № 262) за адресою: Харківська обл., смт Коротич. Приватизовано

шляхом викупу юридичною особою – приватне акціонерне товариство «Харківська
ТЕЦ-5» за ціною 63828,00 грн (шістдесят три тисячі вісімсот двадцять вісім гривень 00
коп.), у тому числі ПДВ – 10638,00 грн (десять тисяч шістсот тридцять вісім гривень
00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс Харківського хлібозаводу
№ 1 – колишній структурний підрозділ Харківського державного підприємства
робітничого постачання Південної залізниці за адресою: м. Харків, вул. Штерівська, 6.
Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою –
Касьяновою Оленою Олександрівною за ціною 1932120,00 грн (один мільйон
дев’ятсот тридцять дві тисячі сто двадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ –
322020,00 грн (триста двадцять дві тисячі двадцять гривень 00 коп.).
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля їдальні загальною площею
553,8 м2, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Білогірський р-н,
смт Білогір’я, вул. Миру, 14 та обліковується на балансі Білогірського районного
центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь надії», код ЄДРПОУ
33124533. Приватизовано фізичною особою – Власюком Віталієм Петровичем, який
став переможцем електронного аукціону без умов № UA-PS-2018-11-23-000017-1.
Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 170132,40 грн (сто сімдесят тисяч сто
тридцять дві грн 40 коп.), у тому числі ПДВ – 28355,40 грн.
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації
Окреме майно – гараж (літ. Б) загальною площею 22,2 м2 (19000, Черкаська обл.,
м. Канів, вул. Енергетиків, 30/2) приватизовано фізичною особою – Силіцьким
Володимиром Михайловичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні в
електронній формі, за 28 800,00 (двадцять вісім тисяч вісімсот гривень 00 копійок),
у тому числі ПДВ – 4 800,00 (чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок).

