
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

 

Об’єкта малої приватизації - майно цеху напільного обладнання, у складі: господарські 

будівлі: (вентиляційна, склад, підсобне приміщення, камери окраски, КИПіА, світловий 

ліхтар) прибудова; побутове приміщення; вихід на кришу; їдальня літ. А 

(а1,а2,а3,а4,а5,а6,а7,а8), Б, В, В1, Г; будівля Депо (котельна господарсько-побутові 

приміщення) Ю, Ю1, Ю2, загальна площа 709,1 кв. м; колишня насосна противопожежного 

водопостачання, ІІ, загальна площа 69,6 кв. м; компресорна станція, И, загальна площа 184,04 

кв. м; насосна станція дощової каналізації, К, загальна площа 130,53 кв. м; насосна станція 

виробничо-побутової каналізації, Д, загальна площа 64,2 кв. м; блок очистки, ІІІ, загальна 

площа 281,86 кв. м; склад мазута, У, У', загальна площа 121,91 кв. м; естакада, Ф (18м/п) зі 

зливною ямою, Ф1 (1,64 кв. м); склад присадок, Т, загальна площа 24,38 кв. м; котельня, 

станція перекачки конденсату, димова труба, Н,О,П, загальна площа 1040,88 кв. м; склад солі з 

ямою та відстійником, С, С1, загальна площа  28,45 кв. м; будівля перекачування гарячої води, 

естакада, Р, Р1, загальна площа 37,23 кв. м; колишні пожежне депо, учбово-тренувальна башта, 

Ж, З, загальна площа 269,38 кв. м; будівля піскосушилки, Я, загальна площа 40,38 кв. м; 

колишнє пожежне депо, Е, загальна площа 156,88 кв. м; будівля паливного складу, Х, загальна 

площа 66,35 кв. м; дорога а/бет. та площадки VІ, дорога з/бет. плит. VII, загальна площа 12109 

кв. м; градирня, Л, загальна площа 5,72 кв. м; оглядова яма, І, 30 пог. м; фільтр-колона літ. ІV; 

фільтр-колона літ. ІV; накопичувальні відстійники літ. IV, загальна площа 38,52 кв. м; 

пристрій очистки промислових стічних вод літ. IV; резервуари, И1, И2, И3, загальна площа 

9,44 кв. м; паркан літ. V, 1125 пог. м; кабельна лінія 10кВт 0,38/0,22; водопровідні мережі; 

трубопровід літ. ІХ, 1627 пог. м; міжцехові теплові мережі; наружні мережі водопроводу 

повторного використання на проммайданчику; трансформаторна підстанція, М, загальна 

площа 63,22 кв. м; підстанція трансформаторна комплексна (у складі літ. А); ж/дорога літ. VIII, 

1060 пог. м; повітряно-кабельна ЛЕП 10 кВТ; вбиральня на 4 очка, Ч, загальна площа 6,3 кв. м; 

склад, Ш, загальна площа 104,67 кв. м; будівля електроцеху, Щ, загальна площа 17,38 кв. м; 

флотатор багатокамерний літ. IV - 2 шт.; колектор дощової каналізації; шафа управління ШУ-

1502-03132; шафа управління ШУ-1502-03; теплообмінник; щит відкритий - 3 шт.; камера 

електрична – 11 шт.; шафа силова - 3 шт.; трансформатор ТМЗ-1000 - 2 шт.; шафа КТП-1000; 

шафа розподільча КН-20 - 2 шт.; шафа станційного управління; щит управління; колона 

діаризаційна; шафа силова 7/270; шафа силова 5329; шафа управління ШНВ; шафа рівней; 

економайзер; водонагрівач - 4 шт.; котел ДКВР - 2 шт.; гідрозатвори - 2 шт.; бак деаератор - 2 

шт.; економайзер блочний; діаризаційна установка; шафа управління ШУ-5106 - 2 шт.; бак 

акамуляторний - 4 шт.; бак конденсатний - 2 шт.; станція управління мазутонасосною; 

трансформатор ТМ-3; шафа розподільча; трансформатор ТМН; чарунки КНР-10 - 9 шт.; 

пристрій конденсаторний – 3 шт.; грати РД-200 (на очисні споруди); катрезборнова труба з 

механічним приводом, що розташоване за адресою: Запорізька область, смт Веселе, 

вул. Робоча, 6, приватизовано юридичною особою – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО НИВА ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи в 

ЄДРПОУ 38543343, яку визнано переможцем на аукціоні без умов. Ціна, за якою придбано 

об’єкт складає 1 260 000 грн 00 коп (один мільйон двісті шістдесят тисяч гривень 00 копійок), 

у т. ч. ПДВ – 210 000 грн 00 коп (двісті десять тисяч гривень 00 копійок). 

 


