
ІНФОРМАЦІЯ  
                          про результати продажу об’єкта малої приватизації 

 
Об’єкт малої приватизації - окреме майно у складі: прохідна  інв. № 10100975, літ. 

А, 5,8 кв. м.; вагова інв. № 10034658, літ.Б, 6,0 кв. м.; склад  інв. № 10101453, літ.В, 12,6 
кв.м.; відкритий склад для піску та щебню інв. № 10201376, літ.Г.; склад пропану - бутану 
інв. № 10100967, літ.Д; насосна станція буд/бази  інв. № 10100965, літ.Е, 21,8 кв. м.; 
будівля управління та їдальні інв. № 10100972, літ.Ж, 239,8 кв.м.; будівля механічної 
майстерні інв. № 10100968, літ.З, 411,4 кв. м.; склад ацетелену інв. № 10100966, літ.И, 51,7 
кв. м.; будівля майстерні та складу «ЕМО»   інв. № 10100970, літ.К, 756,7 кв. м.; навіс інв. 
№ 10201732, літ.Л; заправна станція   інв. № 10201369, літ.М; будівля арматурного цеху 
інв. № 10100971, літ.Н, 1138,7 кв. м.; будівля столярної майстерні інв. № 10100973, літ.О, 
64,6 кв. м.; навіс  інв. № 10201734, літ.П.; будівля по виробництву монтажних елементів 
інв. № 10100969, літ.Р, 514,3 кв. м.; будівля складу 5, 5а, лабораторно-будівельної бази 
інв. № 10100964, літ.Т, 1197,2 кв. м.; навіс  інв. № 10201733, літ.С.; загальний санвузол 
інв. № 10100974, літ.У; ворота інв. № 10201370,  № 1; паркан інв. № 10201372, № 2; 
бетонний вузол інв. № 10201375, № 3; канал для мийки і змазування машин інв. № 
10201374, № 4; яма для вапна  інв. № 10201364, № 5; опалювальна система інв. № 
10300808, № 6; протипожежний резервуар інв. № 10201368, № 7; ваги підлогові інв. № 
10634655, № 8; автошляхи інв. № 10201371, I; бетонні майданчики інв. № 10201366, II; 
трансформаторна підстанція інв. № 10402108, № 9; паркан № 10; цистерна для води  інв. 
№ 10201367, № 11; підкранові колії інв. № 10201365, № 12; противопожежний резервуар 
інв. № 10201373, № 13; водопровід будівельний (труба діаметр 60*4 - 629м, труба діаметр 
48*3,5 - 330м, труба діаметр 34*3,5 - 155м, труба діаметр 42*4 - 40м, труба діаметр 28*3 - 
225м), інв. №10300807; зливна каналізація (складається з 7-ми окремих ліній -180м, 
виконана з азбоцементних труб діаметром 150 з`єднаних муфтами та резиновими 
кільцями, розмежувальна оглядовими колодязями та дощеприймальниками), інв. № 
10300806; фекальна мережа: труба азбоцементна діаметр 150 - 292м, труба азбоцементна 
діаметр 200 - 120м, інв. № 10300805; гідратна мережа: труба діаметр 114*6 -195м, труба 
діаметр 114*6 - 345м, труба діаметр 83*4 - 40м, труба діаметр 60*4 -70м, інв. № 10300804; 
технологічна каналізація: труба азбоцементна діаметр 150 - 60м, труба азбоцементна 
діаметр 200 - 135м, труба азбоцементна діаметр 300 - 60м, інв. № 10300803; зовнішня 
розводка електричних мереж: кабель АВВГ  4*10-280м, АВВГ 3*25+16 -400м,  АВВГ 
3*50+25 -95м,  АВВГ 3*70+35 -365м, АВВГ 3*95+50-90м, АВВГ 3*120+70 -710м, АВВГ 
27*2,5 -110м, АВВГ 5*2,5 -120м, труба азбоцементна діаметр 100 - 170м, інв. № 10300802; 
зовнішнє освітлення: кабель АВВГ 4*25 - 820м; труба азбоцементна діаметр 150 - 40м, 
інв. № 10300801, розташоване за адресою:  м. Запоріжжя,   
пл. Запорізька, 9 (далі – Об’єкт), яке у процесі приватизації не увійшло до статутного 
капіталу ВАТ „Запорізький металургійний комбінат „Запоріжсталь” (правонаступник – 
ПАТ „Запорізький металургійний комбінат „Запоріжсталь”, код ЄДРПОУ 00191230), та 
обліковується на його балансі, приватизовано юридичною особою  – ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ЧИСТЕ МІСТО - ЗАПОРІЖЖЯ”, 
ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 39832260, яка визнана переможцем електронного 
аукціону із зниженням стартової ціни. Ціна, за якою придбано Об’єкт, становить 
становить 2 520 000,00 грн (два мільйони п’ятсот двадцять тисяч гривень 00 копійок), у т. 
ч. ПДВ – 420 000,00 грн (чотириста двадцять тисяч гривень 00 копійок). 
 


