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Про надання інформації

Головне управління ДФС у Запорізькій області розглянуло Ваш запит на
отримання публічної інформації від 25.11.2018 б/н (вх. №157/зпі/8 від 27.11.2018),
скерований для розгляду ДФС України листом від 27.11.2018 № 37003/7/99-99-17-03-
17, та у межах компетенції повідомляє.

Підстави для проведення протягом 2018 року аукціонів з продажу майна
боржника - ПрАТ "Приазовкурорт" є - ст. 95 Податкового кодексу України від
02.12.2010 № 2755-VI.

Інформація про укладені договори з уповноваженими організаціями про
передачу на реалізацію майна боржника - ПрАТ "Приазовкурорт" оприлюднена на
веб-сторінці ДФС України (витяг з сайту ДФС України додається).

Інформація про час і місце проведення торгів, початкову вартість лотів,
місцезнаходження майна, тощо оприлюднено організатором аукціону в засобах
масової інформації (копії оголошень додаються).

За результатами проведенного 25.06.2018 аукціону з продажу майна боржника -
ПрАТ "Приазовкурорт", а саме:

нежитлової будівлі (літ. Б,б), нежитлової будівлі (літ. Влі.в') за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, бул. Тінистий, 5, зазначаємо, що учасниками
аукціону були гр. Литвиненко Б.М. та гр. Андрєєв В.П., кінцева вартість лоту -
123,7 тис.грн., переможець - гр. Литвиненко Б.М.;

нежитлової одноповерхової будівлі (літ. В, в, вl) за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, бул.Тінистий, 16-а, зазначаємо, що учасниками аукціону були
гр. Литвиненко Б.М. та гр. Андрєєв В.П., кінцева вартість лоту - 148,9 тис.грн.,
переможець - гр. Литвиненко Б.М.

За результатами проведенного 26.06.2018 аукціону з продажу майна боржника -
ПрАТ "Приазовкурорт", а саме:

комплексу нежитлових будівель. та споруд (літ.
А,А1 .а.а' ,В,Г,г,Д,д,Е,И,К,№1,№2,№3,№4,№5,І,ІІ,ІІІ,ІV) за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, бул. Центральний, 3, зазначаємо, що учасниками аукціону

к були ТОВ «Виробниче об'єднання «Бердянські жниварки» та ТОВ «Міроіл», кінцева
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вартість лоту - 11178,9 тис.грн., пер~можець - ТОВ «Виробниче об'єднання
«Бердянські жниварки».

Додаток на (}7 арк.

Заступник начальника Р .М. Рачинський

Костюченко 2190568


