
 
Інформаційне повідомлення 

про проведення продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни об’єктів малої 
приватизації  

 
1. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській 

області повідомляє, що заявлений на 12 вересня 2018 року електронний аукціон з 
продажу об'єкта малої приватизації - незавершеного будівництва одноквартирного 
житлового будинку з господарським блоком, за адресою: Чернігівська область, 
Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова, 8, не  відбувся в зв`язку з відсутністю 
учасників. 

Наступний аукціон із зниженням стартової ціни автоматично оголошено в 
електронній торговій системі України «Прозорро.Продажі» на 09 жовтня 2018 року. 

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням 
стартової ціни становить 18 440,15 грн. без ПДВ, розмір гарантійного внеску - 
1 844,02 грн., розмір реєстраційного внеску - 744,6 грн. 

Період прийому пропозицій:  
11 вересня 20:10 – 8 жовтня 20:21. 
Дата проведення аукціону:  
9 жовтня 2018 року в період з 11:00 до 17:00. 
Щоб взяти участь в аукціоні необхідно зареєструватись на будь-якому із 

підключених до системи  Прозорро.Продажі майданчиків.  
Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням  
https://prozorro.sale/pokupcyam. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-
2018-07-26-000068-1. 

Публічне посилання на аукціон: 
https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/auctions/UA-PS-2018-09-11-000024-3. 
 
2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській 

області повідомляє, що заявлений на 12 вересня 2018 року електронний аукціон з 
продажу об'єкта малої приватизації - незавершеного будівництва одноквартирного 
житлового будинку з господарським блоком, за адресою: Чернігівська область, 
Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова, 9, не  відбувся в зв`язку з відсутністю 
учасників. 

Наступний аукціон із зниженням стартової ціни автоматично оголошено в 
електронній торговій системі України «Прозорро.Продажі» на 09 жовтня 2018 року. 

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням 
стартової ціни становить 18 436,33 грн. без ПДВ, розмір гарантійного внеску - 
1 843,64 грн., розмір реєстраційного внеску - 744,6 грн. 

Період прийому пропозицій:  
11 вересня 20:13 – 8 жовтня 20:09. 
Дата проведення аукціону:  
9 жовтня 2018 року в період з 11:00 до 17:00. 
Щоб взяти участь в аукціоні необхідно зареєструватись на будь-якому із 

підключених до системи  Прозорро.Продажі майданчиків.  



Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням  
https://prozorro.sale/pokupcyam. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-
2018-07-26-000071-1. 

Публічне посилання на аукціон: 
https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/auctions/UA-PS-2018-09-11-000025-3 
 
3. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській 

області повідомляє, що заявлений на 12 вересня 2018 року електронний аукціон з 
продажу об'єкта малої приватизації - незавершеного будівництва одноквартирного 
житлового будинку з господарським блоком, за адресою: Чернігівська область, 
Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2, не  відбувся в зв`язку з відсутністю 
учасників. 

Наступний аукціон із зниженням стартової ціни автоматично оголошено в 
електронній торговій системі України «Прозорро.Продажі» на 09 жовтня 2018 року. 

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням 
стартової ціни становить 29 492,75 грн. без ПДВ, розмір гарантійного внеску - 
2 949,28 грн., розмір реєстраційного внеску - 744,6 грн. 

Період прийому пропозицій:  
11 вересня 20:18 – 8 жовтня 20:13. 
Дата проведення аукціону:  
9 жовтня 2018 року в період з 11:00 до 17:00. 
Щоб взяти участь в аукціоні необхідно зареєструватись на будь-якому із 

підключених до системи  Прозорро.Продажі майданчиків.  
Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням  
https://prozorro.sale/pokupcyam. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-
2018-07-26-000076-1. 

Публічне посилання на аукціон: 
https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/auctions/UA-PS-2018-09-11-000027-3 
 
4. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській 

області повідомляє, що заявлений на 12 вересня 2018 року електронний аукціон з 
продажу об'єкта малої приватизації - незавершеного будівництва одноквартирного 
житлового будинку з господарським блоком, за адресою: Чернігівська область, 
Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4-а, не  відбувся в зв`язку з 
відсутністю учасників. 

Наступний аукціон із зниженням стартової ціни автоматично оголошено в 
електронній торговій системі України «Прозорро.Продажі» на 09 жовтня 2018 року. 

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням 
стартової ціни становить 20 172,2 грн без ПДВ, розмір гарантійного внеску - 
2 017,22 грн., розмір реєстраційного внеску - 744,6 грн. 

Період прийому пропозицій:  
11 вересня 20:22 – 8 жовтня 20:08. 



Дата проведення аукціону:  
9 жовтня 2018 року в період з 11:00 до 17:00. 
Щоб взяти участь в аукціоні необхідно зареєструватись на будь-якому із 

підключених до системи  Прозорро.Продажі майданчиків.  
Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням  
https://prozorro.sale/pokupcyam. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-
2018-07-26-000080-1. 

Публічне посилання на аукціон: 
https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/auctions/UA-PS-2018-09-11-000028-3 
 
 

 


