Результати продажу – «Відомості приватизації» № 6 від 06.02.2019
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській області від 25.01.2019 № 12/01-04-ЗВП затверджено результати
продажу об’єкта малої приватизації – будівля, головний корпус (пункт харчування) –
А-2 загальною площею 328,5 м2, замощення – І, огорожа № 1, ворота № 2-4, що
розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне,
вул. Центральна, 63П. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами
покупцем – фізичною особою Маласаєм Ю. М. Ціна продажу – 900 001,20 грн, у тому
числі ПДВ – 150 000,20 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення від 24.01.2019 № 12/01-03-ЗВП затверджено
результати продажу об’єкта державної власності – нежитлова будівля (літ. А-2)
загальною площею 1356,3 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Тагільська, 9. Об’єкт приватизовано
шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами фізичною особою – Демінським
Сергієм Анатолійовичем. Ціна продажу об’єкта – 240 000,00 гривень (двісті сорок
тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 40 000,00 гривень (сорок тисяч гривень 00
коп.)
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні об’єкта
державної власності малої приватизації – державної частки
Державна частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю
«Липчанблок» розміром 22,5 % (адреса ТОВ «Липчанблок»: 90415, Закарпатська обл.,
Хустський р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54, код за ЄДРПОУ 22098117). Приватизовано
юридичною
особою –
Товариством
з
обмеженою
відповідальністю
«УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ» (код за ЄДРПОУ 36203764), яка визнана переможцем
електронного аукціону, за 76 036,00 грн без урахування ПДВ.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс Державного підприємства
«Дослідний завод «Хвиля» за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 7. Приватизовано
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Покупець – Приватне підприємство
«АВЕРС – LVIV», ціна продажу – 61 200 600,00 грн, в тому числі ПДВ –
10 200 100,00 грн.
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
1. Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: одноповерхова нежитлова
будівля суду з підвалом та ґанками, А, а, а1, а2, а3, загальною площею 378,5 м2; гараж,
Б; убиральня, В; огорожа, № 1, 2, 3 за адресою: Сумська область, смт Велика
Писарівка, вул. Грайворонська, 21, що обліковується на балансі Державної судової
адміністрації України в Сумській області. Покупець об’єкта приватизації – Кравченко
Іван Олександрович. Ціна, за якою придбано цей об’єкт, становить 51600,00 гривень
(п’ятдесят одна тисяча шістсот гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 8600,00
гривень (вісім тисяч шістсот гривень 00 копійок).
2. Окреме майно – адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загальною
площею 171,1 м2 за адресою: Сумська область, смт Ямпіль, пров. Неплюєва, 10, що
обліковується на балансі Державної судової адміністрації України в Сумській області.
Покупець об’єкта приватизації – Кравченко Іван Олександрович. Ціна, за якою
придбано цей об’єкт, становить 18241,20 гривня (вісімнадцять тисяч двісті сорок одна
гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ – 3040,20 гривень (три тисячі сорок гривень 20
копійок).
3. Окреме майно – будівля магазину площею 95,8 м2 з погребом площею 30,7 м2 за
адресою: Сумська область, Сумський район, смт Степанівка, вул. Спасьонова, 55.
Балансоутримувач відсутній. Покупець об’єкта приватизації – Кравченко Іван
Олександрович. Ціна, за якою придбано цей об’єкт, становить 4411,20 гривень (чотири
тисячі чотириста одинадцять гривень 20 копійок), у тому числі ПДВ – 735,20 гривень
(сімсот тридцять п’ять гривень 20 копійок).
4. Окреме майно – будівля загальною площею 52,9 м2 за адресою: Сумська область,
смт Липова Долина, вул. Роменська, 8, що обліковуються на балансі Управління
Державної казначейської служби у Липоводолинському районі Сумській області.
Покупець об’єкта приватизації – Кравченко Іван Олександрович. Ціна, за якою
придбано цей об’єкт, становить 33294,00 гривні (тридцять три тисячі двісті дев’яносто
чотири гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ – 5549 гривень (п’ять тисяч п’ятсот
сорок дев’ять гривень 00 копійок).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації

Окреме майно – об’єкт незавершеного будівництва – 24-квартирний житловий
будинок за адресою: Сумська область, м. Ромни, 3-й пров. Червоної, 57б, що
обліковується на балансі ВАТ «Роменське АТП 15948», приватизовано громадянкою
України – Касаєвою Аллою Олексіївною. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить
219600 гривень (двісті дев’ятнадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок), у тому числі
ПДВ – 36600,00 гривень (тридцять шість тисяч шістсот гривень 00 копійок).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації
Окреме майно – будівля магазину № 43 за адресою: Сумська область, Сумський
район, ст. Золотницький, буд. 43, сільська рада Верхньосироватська, що обліковується
на балансі ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», приватизовано фізичною особою –
Азаровим А. С., як переможцем електронного аукціону, за 16,45 грн, у тому числі
ПДВ – 2,74 грн.
Окреме майно – будівля магазину за адресою: Сумська область, м. Тростянець, пл.
Шухляєва, 1а, що обліковується на балансі ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»,
приватизовано фізичною особою – Азаровим А. С, як переможцем електронного
аукціону, за 156,00 грн, у тому числі ПДВ – 26,00 грн.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – очисні споруди в м.
Бережани у складі: адміністративно-побутовий та виробничо-допоміжний корпус з
теплим переходом (літ. «А»); споруда решіток (літ. «Б»); котельня (літ. «В»);
хлораторна (літ. «Г»); блок фільтрів та виробничо-допоміжні приміщення (літ. «Д»,
«Д”»); блок ємкостей (І); водонапірна башня (ІІ); пісковий бункер (ІІІ); що знаходяться
за адресою: 47500, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Л. Українки, 33;
будівля очисних споруд, підвал (літ. «А»); будівля очисних споруд (літ. «Б»), що
знаходяться за адресою: 47500, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Січових
Стрільців, 73, приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій Товариством з
обмеженою відповідальністю «ІНТГЕНІО» (код за ЄДРПОУ 40158550), за ціною 86
700,37 (вісімдесят шість тисяч сімсот) грн 37 коп., у тому числі ПДВ – 14 450,06
(чотирнадцять тисяч чотириста п’ятдесят) грн 06 коп.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – державний пакет акцій акціонерного товариства
«Тернопільський радіозавод «Оріон» (46023, м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 6, код за
ЄДРПОУ 22607719) в кількості 99543480 штук номінальною вартістю 24885870,00
гривень, що становить 96,1290 відсотків статутного капіталу товариства,
приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами товариством з обмеженою

відповідальністю
«Самбірський
радіозавод
«Сигнал»
(код
за ЄДРПОУ 37752996), за ціною 57 000 100,00 (п’ятдесят сім мільйонів сто) гривень.
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої
приватизації державної власності
Об’єкт малої приватизації – «Гараж у гаражному кооперативі «Жигулі»,
розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Французька,
приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в
електронному аукціоні із зниженням стартової ціни, фізичною особою – Чуркіним
Миколою Дмитровичем за 19 144,80 (дев’ятнадцять тисяч сто сорок чотири) грн 80
копійок, у тому числі ПДВ – 3 190,80 (три тисячі сто дев’яносто) грн 80 коп.

