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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої  
приватизації на аукціоні з умовами 

Регіональним відділенням укладено з юридичною особою – ТОВ «Абсолют Сітті» 

договір купівлі-продажу будівлі гаражів літ. Ж-1 площею 78,7 м2, що розташована за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників 

(Дзержинського), 1ж. Ціна продажу об’єкта – 420 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 
70 000,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої  
приватизації на аукціоні з умовами 

Регіональним відділенням укладено з юридичною особою – ТОВ «Євромоноліт 

Строй» договір купівлі-продажу будівлі майстерень літ. Е-2 площею 1 353,8 м2, 

що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-
підпільників (Дзержинського), 1е. Ціна продажу об’єкта – 3 013 405,20 грн, у тому 
числі ПДВ – 502 234,20 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації  

на аукціоні із зниженням стартової ціни 
Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «БЕСТ КОНТРАКТ» 

договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро 
«Елеватормлинмаш» (код ЄДРПОУ 14312884). Ціна продажу об’єкта – 885 543,60 

гривень (вісімсот вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот сорок три гривні 60 коп.), у тому 
числі ПДВ – 147 590,60 гривень (сто сорок сім тисяч п’ятсот дев’яносто гривень 60 

коп.). 

 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  

малої приватизації 
Окреме майно – гараж за адресою: Сумська область, м. Середина Буда, 

що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби України 
у Серединобудському районі Сумської області, приватизовано фізичною особою – 

Парамошкіною Н. М., як переможцем електронного аукціону, за 1214,64 грн, у тому 
числі ПДВ – 202,44 грн. 

 

 



ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації на електронному аукціоні з 

умовами із зниженням стартової ціни 
Об’єкт малої приватизації – об’єкт окремого майна – виробнича будівля (корпус 

блоку допоміжного) літ. А, А’ площею 1085,60 м2, що перебуває на позабалансовому 

рахунку ТОВ «Машзавод» (58023, вул. Прутська, 10а, м. Чернівці), приватизовано 
фізичною особою – Бурдейним Святославом Михайловичем. Ціна, за якою придбано 

об’єкт, становить 606 000,00 грн (шістсот шість тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 
101 000,00 грн (сто одна тисяча грн 00 коп.). 

 

 


