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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта державної власності – комплексу, 

що розташований за адресою: м. Кропивницький,  

проїзд Аджамський, 3 та перебуває на балансі Регіонального  

офіса водних ресурсів у Кіровоградській області  

(код за ЄДРПОУ 01038861) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: комплекс. 

Місцезнаходження: м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3. 

Назва балансоутримувача: Регіональний офіс водних ресурсів у Кіровоградській області, код за 

ЄДРПОУ 01038861, адреса: м. Кропивницький, вул. Дворцова 32/29. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса  

розташування 

Загальна 

площа, м2 

Реєстраційний 

номер 

Функціо-

нальне  
використання 

Підстава виникнення  

права власності 

Форма  
власності  

та 
власник 

Комплекс м. Кропив-

ницький, 
проїзд 
Аджамський, 

3 

3761,8 2043252235101 

Частину 

комплексу 
передано в 
оренду 

Свідоцтво про право 

власності, серія та номер: 
981, виданий 16.11.2005, 
видавник: Виконавчий 

комітет Кіровоградської 
міської ради; Витяг з 

Єдиного реєстру об’єктів 
державної власності 
щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-
19450, виданий 

04.11.2019, видавник: 
Фонд  
державного майна 

України  

Держав-

на; Дер-
жавне 
агенство 

водних 
ресурсів 

України  

 

Об’єкт являє собою комплекс загальною площею 3761,8 м2, до складу якого входять: А – адмініст-

ративна будівля (363,6 м2, двоповерхова, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити); Б – 

будинок охорони (18,4 м2, стіни цегляні, перекриття – дерев’яні балки); В – майстерня (332,3 м2, 

стіни – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити); Г – гараж (644,7 м2, стіни – плити БМБ, 

перекриття – залізобетонні плити); Д – пожежна водойма (441 м3, залізобетонні плити); ЗЗ1З2 – 



котельня (149,6 м2, стіни цегляні, плити БМБ, перекриття – залізобетонні плити); К – склад 

(1808,6 м2, стіни – плити БМБ, перекриття – залізобетонні плити); Л – склад (410,4 м2, стіни – плити 

БМБ, перекриття – залізобетонні плити); М – будівля трансформаторної підстанції (34,2 м2, стіни 
цегляні, перекриття – залізобетонні плити, обладнання: трансформатор ТМГ 160-10/0,4, висока 

сторона (10 кВ), комірки КСО-272 – 5 шт., низька сторона (380 В), панелі ЩО-70 – 3 шт., лічильник 
використання електроенергії – 3 шт.); Н – прожекторна щогла (висота – 24 м); N-N2 – огорожа; І – 

замощення (загальна площа – 18 195,5 м2); багаторічні насадження – 160 одиниць (сосна – 1, береза – 
1, груша – 1, слива – 8, яблуня – 101, вишня – 15, абрикоса – 25, горіх – 8). Стан об’єкта задовільний, 

рік спорудження – 1990 – 1991 рр. 

Відомості про земельну ділянку: площа – 2,5501 га; кадастровий номер: 3510100000:08:051:1011; 

цільове призначення – 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; перебуває у 
постійному користуванні Регіонального офіса водних ресурсів у Кіровоградської області. 

ПЕРЕЛІК  

майна, яке передано в оренду,  

станом на 12.02.2021 

№ 
з/п 

Орендар 
Назва об’єкта 

оренди 

Орендована 

площа, м2 

Цільове 
призначення 

оренди 

Реквізити договору 
оренди та термін 

його дії 

Орендна  

плата  
(за січень 

2021 

року), грн 

1 ФОП – Шимс 
Олександр 

Анатолійович 

Приміщення 
складу площею 

456,0 м2 

456,0 Розміщення 
сільгосптехніки 

та обладнання 

Від 14.05.2019 
№ 26-34/19, 

до 12.05.2022 
включно 

5074,85 

2 ПП «Млинок 
2015» 

Приміщення 
матеріального 

складу № 1 
площею 

410,4 м2 

410,4 Розміщення 
млина 

Від 05.02.2016  
№ 20-34, до 

04.12.2021 включно 

5202,66 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 березня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 
встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта державної власності – комплексу, що розташований за адресою: 
м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3 та перебуває на балансі Регіонального офіса водних 

ресурсів  у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 01038861), здійснюється відповідно до вимог 



Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 

продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432. 

Покупець об’єкта державної власності – комплексу, що розташований за адресою: 

м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3 та перебуває на балансі Регіонального офіса водних 
ресурсів  у Кіровоградській  області (код за ЄДРПОУ 01038861), повинен відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 14 070 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 7 035 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 7 035 000,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у 
розмірі 20 відсотків. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1 407 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 703 500,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 703 500,0 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного 

року. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець об’єкта державної власності – комплексу, що розташований за адресою: 
м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3 та перебуває на балансі Регіонального офіса водних 

ресурсів у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 01038861), зобов’язаний відшкодувати Регіо-
нальному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій  та 
Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у розмірі 5 910,00 грн 

(п’ять тисяч дев’ятсот десять гривень 00 копійок) протягом 30 календарних днів з моменту 
укладення договору купівлі-продажу цього об’єкта; 

за Договором оренди індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, від 

14.05.2019 № 26-34/19 приміщення складу площею 456,0 м2 передано в оренду фізичній особі – 
підприємцю Шимсу Олександру Анатолійовичу до 12.05.2022 включно; за Договором оренди 
індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, від 05.02.2016 № 20-34 

приміщення матеріального  складу № 1 площею 410,4 м2 передано в оренду приватному 
підприємству «Млинок 2015» до 04.12.2021 включно. Відповідно до частини 4 статті 18 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна» договори оренди зберігають 

чинність для нового власника приватизованого майна. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти  

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Код ЄДРПОУ 42767945. 



Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  
області. 

Рахунок UA958201720355549003000055549. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Код ЄДРПОУ 42767945. 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  

області. 

Рахунок UA748201720355219003000055549. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти). 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: 
м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  областях, місцезнаходження: 

м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; 
час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; 
відповідальна особа – Кравцова Галина Володимирівна, телефони для довідок: 0522332400, 

0522332579; адреса електронної пошти : kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 
12.02.2021 № 12/01-23. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:  

UA-AR-P-2020-03-05-000004-2. 

Період між аукціоном: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 (тридцять) календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій : 30 (тридцять) календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 140 700,00 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 70 350,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 70 350,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 
«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів  

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-
ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 



 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна  

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта 

малої приватизації – нежитлової будівлі літ. А-1 площею 178,5 м2, у складі: прибудова літ. а-1, 

ґанок літ. а, склад літ. Б, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 

Прохідний тупик, 6 та перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код 

за ЄДРПОУ 05393043) 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля літ. А-1 площею 178,5 м2, у складі: 

прибудова літ. а-1, ґанок літ. а, склад літ. Б. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, Прохідний тупик, 6. 

Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову нежитлову будівлю літ. А-1 загальною 

площею 178,5 м2 (фундамент – цегла, підлога – дерево, стіни – цегла, покрівля – шифер, 
перекриття – дерево) з підвалом літ. під А-1 (фундамент – коп. кот., підлога – бетон, стіни – цегла, 

перекриття – дерево, сходи – цегла) та прибудовою літ. а-1 (фундамент – цегла, підлога – дерево, 
стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – дерево, сходи – цегла), склад літ. Б (фундамент – 
цегла, стіни – метал, покрівля – шифер, перекриття – дерево) та бетонний ґанок літ. а. Підведені: 

електропостачання, водопостачання та каналізація. 

Державна реєстрація права власності від 25.04.2019, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 

майна: 1823099712104. 

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка (кадастровий номер 1210400000:02:013:0044) 
площею 0,0377 га, на якій розміщена будівля, перебуває в оренді ПАТ «Дніпровський металургійний 

комбінат» на підставі договору оренди від 08.08.2005, орендодавець – Дніпродзержинська міська 
рада, цільове призначення – фактичне розміщення майстерні ЖРЕУ № 1 – 0,0204 га, під проходами, 

проїздами, площадками – 0,0173 га. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні. 

Інформація про балансоутримувача: ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код за 

ЄДРПОУ 05393043), яке знаходиться за адресою: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Соборна, 18-Б. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 24 березня 2021 року. Час проведення аукціону 

встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 

продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової 
ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон-
ного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі літ. А-1 площею 178,5 м2, у складі: 
прибудова літ. а-1, ґанок літ. а, склад літ. Б, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 

м. Кам’янське, Прохідний тупик, 6 та перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний 
комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 



приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів  малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність обмежень, установлених 
частиною 2 статті 8 цього Закону. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ (БЕЗ 

УРАХУВАННЯ ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 346 091,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 173 045,50 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 173 045,50 грн. 

На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону нараховується 
податок на додану вартість. 

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) 

стартової ціни для кожного із способів (без урахування ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 34 609,10 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 17 304,55 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 17 304,55 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

Відшкодування Регіональному відділенню послуг незалежного оцінювача, що залучався для 
здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 5 800,00 грн (п’ять тисяч вісімсот 

гривень 00 коп.) у місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти : 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Код ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок UA958201720355549003000055549. 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  

області, МФО 820172. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Код ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок: UA748201720355219003000055549. 



Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  
області, МФО 820172. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти). 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю  

за місцем розташування об’єкта. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. 
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Остащенко Ольга Сергіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: 
privat_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення 
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 16.02.2021 № 12/01-23-

РП. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2020-01-11-000009-1. 

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном 

за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 

календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації. 

Мінімальний крок аукціону на рівні 1% стартової ціни для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 3 460,91 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 730,46 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 1 730,46 грн. 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки  
операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – частини нежитлової 

будівлі літ. А площею 138,4 м2, ґанку з навісом літ. а, замощення І за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Ювілейна, 27, що перебуває на балансі ПрАТ 

«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»  

(код ЄДРПОУ 00178353) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: частина нежитлової будівлі літ. А площею 138,4 м2, ґанок 

з навісом літ. а, замощення І. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Ювілейна, 27. 

Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою: 



частина нежитлової будівлі (прим. № 13-22): 1958 року побудови; фундамент – цегла; стіни – 
каркасний щит, обкладений цеглою; покрівля – шифер; перекриття – дерево; підлога – бетон; 

підключене електропостачання, водопровід та каналізація; 

ґанок з навісом літ. а: 1958 року побудови; стіни – цегла; покрівля – шифер; перекриття – дерево; 

підлога – бетон; 

замощення І: 1958 року побудови; фундамент – бетон. 

Державна реєстрація права власності від 28.08.2019 № 1903621512126. 

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилась. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні. 

Інформація про балансоутримувача: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (код ЄДРПОУ 00178353), 
яке знаходиться за адресою: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 76. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 29 березня 2021 року. Час проведення аукціону 

встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової 
ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон-
ного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта малої приватизації – частини нежитлової будівлі літ. А площею 138,4 м2, 
ґанку з навісом літ. а, замощення І за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, 
вул. Ювілейна, 27, що перебуває на балансі ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 

00178353), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність обмежень, установлених 
частиною 2 статті 8 цього Закону. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ (БЕЗ 

УРАХУВАННЯ ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 464 194,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 232 097,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 232 097,00 грн. 

На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується 
податок на додану вартість. 

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) 

стартової ціни для кожного із способів (без урахування ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 46 419,40 грн; 



продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 23 209,70 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 23 209,70 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

Відшкодування Регіональному відділенню послуг незалежного оцінювача, що залучався для 
здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 4 300,00 грн (чотири тисячі триста 

гривень 00 коп.) у місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 
національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти : 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Код ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок UA958201720355549003000055549. 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  
області, МФО 820172. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Код ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок: UA748201720355219003000055549. 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  
області, МФО 820172. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти). 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю  

за місцем розташування об’єкта. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 

9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. 
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Коломоєць Вікторія Олександрівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: 
dkp1_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення 
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 17.02.2021 № 12/01-24-

РП. 



Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2020-03-24-000002-1. 

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном 

за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 

календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації. 

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 4 641,94 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 320,97 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 2 320,97 грн. 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки  

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/. 

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  

та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж на аукціоні з умовами в електронній 

формі об’єкта малої приватизації – приміщення лікарні ветеринарної медицини, А загальною 

площею 93,6 м2 за адресою: Івано-Франківська область, Рогатинський р-н,  

с. Підкамінь, вул.Сагайдачного, 4а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:  

окреме майно – приміщення лікарні ветеринарної медицини, А загальною площею 93,6 м2 за 

адресою: Рогатинський р-н, с. Підкамінь, вул.Сагайдачного, 4а. 

Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова цегляна будівля ветлікарні загальною 

площею 93,6 м2 побудована до 1939 року. Фундамент – камінь, стіни цегляні, покрівля – шифер. 

Інформація щодо земельної ділянки: відсутня. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договорів оренди немає. 

Інформація про балансоутримувача: Рогатинська районна державна лікарня ветеринарної 
медицини, код ЄДРПОУ 00699402. Адреса: вул. Мухи, 1, м. Рогатин, Івано-Франківська область, 
77000. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна». 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 



ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2021 року. Час проведення аукціону 
встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон-
ного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ (БЕЗ 

УРАХУВАННЯ ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 110 542 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 55 271 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 55 271 грн. 

На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість. 

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 

продаж на аукціоні з умовами – 11 054,20 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 5 527,10 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 5 527,10 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України  
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної 

оцінки об’єкта приватизації в сумі 4700 грн протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 
національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти : 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 



р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

в іноземній валюті: 

Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 
Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD  

Account number UA053223130000025209000000058 

Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).  

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 15.45 в робочі дні за місцем розташування 

об’єкта: Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с. Підкамінь, вул.Сагайдачного, 4а. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 
48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367, час роботи служби з 
організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел.(0342)553139, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення 

ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  областях від 15.02.2021 № 108 «Про 
затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – приміщення 

лікарні ветеринарної медицини за адресою: Рогатинський р-н, с. Підкамінь, вул.Сагайдачного, 4а». 

Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2020-12-10-000002-1. 

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном 

за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 

календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації. 

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 1 105,42 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 552,71 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 552,71 грн. 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки  
операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2. 



 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж на аукціоні з умовами в електронній 

формі об’єкта малої приватизації – приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: 

ДЛВМ, А загальною площею 68,9 м2; вбиральня, Б; огорожа 1 за адресою: Тлумацький р-н, 

с. Вікняни, вул. Донніні Августо, 3 
 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: окреме майно – приміщення 

лікарні ветеринарної медицини у складі: ДЛВМ, А загальною площею 68,9 м2; вбиральня, Б; 

огорожа 1 за адресою: Тлумацький р-н, с. Вікняни, вул. Донніні Августо, 3. 

Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова будівля ветлікарні загальною площею 

68,9 м2. Фундамент – камінь, стіни кам’яні, покрівля – шифер. Вбиральня цегляна. Огорожа з 
металевої сітки. 

Інформація щодо земельної ділянки: відсутня. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договорів оренди немає. 

Інформація про балансоутримувача: Тлумацька районна державна лікарня ветеринарної медицини, 

код ЄДРПОУ 00699402. Адреса: вул. Яремчука, 2, м. Тлумач, Івано-Франківська область. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2021 року. Час проведення аукціону 

встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 

продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон-
ного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ (БЕЗ 

УРАХУВАННЯ ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 166 788 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 83 394 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 83 394 грн. 

На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість. 

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 



продаж на аукціоні з умовами – 16 678,80 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 8 339,40 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 8 339,40 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України  

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної 
оцінки об’єкта приватизації в сумі 5500 грн протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення 

договору купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти : 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

в іноземній валюті: 

Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 
Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD  

Account number UA053223130000025209000000058 

Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).  



Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 15.45 в робочі дні за місцем розташування 
об’єкта: Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Вікняни, вул. Донніні Августо, 3. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 

48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367, час роботи служби з 
організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел.(0342)553139, адреса електронної пошти: 
klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення 
ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  областях від 15.02.2021 № 109 «Про 

затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – приміщення 
лікарні ветеринарної медицини за адресою: Тлумацький р-н, с. Вікняни, вул. Донніні Августо, 3». 

Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2020-12-10-000002-3. 

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном 

за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 
календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 

системою про приватизацію об’єкта малої приватизації. 

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 1 667,88 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 833,94 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 833,94 грн. 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки  
операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні без 

умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (літ. Ф) площею 

142,4 м2 за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля (літ. Ф) площею 142,4 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: 79034, м. Львів, вул. Угорська, 22. 

Назва зберігача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівське хлібоприймальне 
підприємство». Код  

ЄДРПОУ 37206153. 

Адреса зберігача: 79034, м. Львів, вул. Угорська, 22. 



Відомості про об’єкт. 

Колишній об’єкт цивільної оборони, підземне приміщення. Рік побудови – 1976. Фундамент, 

стіни – бетон, перекриття – залізобетонне, підлога – цемент, стяжка. Конструкції в аварійному стані, 
сховище затоплене, сирість по всій площі стін та стелі, корозія трубопроводів, підлоги замулені та 

затоплені, стан електропроводки – аварійний. 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 
номер  

Функціо-

нальне 
використання 

Підстава 

виникнення 
права власності 

Форма власності 
та власник 

Нежитлова 
будівля 

(літ. Ф) 
площею 

142,4 м2 м. Львів, 
вул. Угорська, 

22 
142,4 1149900146101 

Колишній 
об’єкт 

цивільної 
оборони, 
підземне 

приміщення 

Витяг з Єдиного 
реєстру об’єктів 

державної 
власності щодо 
державного 

майна, серія та 
номер: 20421, 

виданий 
11.11.2015, 
видавник: Фонд 

державного 
майна України 

Державна; Регіо-
нальне відділення 

Фонду держав-
ного майна 
України по 

Львівській, 
Закарпатській та 

Волинській 
областях 

 

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,7478 га. 
Цільове призначення (використання) земельної ділянки : для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки : 4610136800:02:004:0075. Окремо земельна 
ділянка не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 26.03.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 
встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

Приватизація окремого майна – нежитлової будівлі (літ. Ф) площею 142,4 м2 за адресою: м. Львів, 
вул. Угорська, 22 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

Покупець окремого майна – нежитлової будівлі (літ. Ф) площею 142,4 м2 за адресою: м. Львів, 
вул. Угорська, 22 має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 



аукціону без умов – 40 511,85 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 20 255,93 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 20 255,93 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 051,19 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 025,59 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 025,59 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 
національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-
ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172. 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях. 

Адреса: вул. Коперника,4, м. Львів, Україна. 

Валюта рахунка – долари США та Євро. 

Рахунок : UA863223130000025203000000065 

Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорно-імпортний банк України» . 

Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна 

SWIFT: EXBSUAUX. 

Код ЄДРПОУ: 42899921. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 

Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.  

Address: 4, Kopernika, Lviv, city,79005. 

Account: UA863223130000025203000000065. 

Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine».  



Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.  

SWIFT: EXBSUAUX. 

Code YeDRPOU: 42899921. 

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).  

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні 
з 9.00 до 18.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.45 за місцем його розташування за адресою: 79034, м. Львів, 

вул. Угорська, 22. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Стаднічук Валерій, інженер ТОВ «Львівське хлібоприймальне 
підприємство», тел. 0501832565. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника, 4, тел. (032) 299-91-

07, телефон для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім 
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти: 
lviv@spfu.gov.ua. 

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті регіональ-
ного відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів». 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:  

UA-AR-P-2021-01-12-000008-1. 

Період між аукціоном: 

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного  
повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта; 

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електрон-
ною торговою системою про приватизацію об’єкта. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 405,12 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 202,56 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 202,56 грн. 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів  
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-
ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

 

 



ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража за адресою: 

Сумська область, м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 20-А 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гараж. 

Місцезнаходження: Сумська область, м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 20-А. 

Назва балансоутримувача: Білопільська районна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ 
04058120). 

Відомості про об’єкт  

Назва 
Адреса  

розташування 

Загальн
а площа 

(м2) 

Реєстраційний 
номер 

Функціональне 
використання 

Підстава 

виникнення  
права 

власності 

Форма 

власності та 
власник 

Гара
ж 

Сумська область 

м. Білопілля, 
вул. Старопутивльська

, 20-А 

162,3 
161479935920

6 

Об’єкт не 

використовуєтьс
я за своїм 

функціональним 
призначенням 

Лист Фонду 

державного 
майна 

України  
№ 10-24-2317 
від 06.02.2020

, акт прий-
мання-
передачі неру-

хомого майна 
б/н від 

22.02.2020, 
видавник: 
комісія 

Державна; 

Білопільськ
а районна 

державна 
адмініст-
рація 

 

Будівля 1907 року забудови загальною площею  162,3 м2, будівельний об’єм – 819 м3. Приміщення 

гаража побудовано з червоної цегли та розділене на три частини (І – гараж 65,5 м2, ІІ – гараж 

56,6 м2, ІІІ – гараж 40,2 м2). Кожен бокс має дощаті ворота, дерев’яне перекриття стелі, дах вкрито 
шифером. Підлога у першій частині дерев’яна, під нею знаходиться підвальне приміщення. В інших 

частинах підлога земляна, є по одній оглядовій ямі. Вікна загартовані металевими решітками. В 
приміщеннях гаража відсутні опалення, водопостачання та електричні мережі. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка не виділена. 

Перелік майна, яке передано в оренду: станом на 10 листопада 2020 року договори оренди 
відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 
встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 



Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової 
ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

Приватизація окремого майна – гаража здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець окремого майна – гаража повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 27963,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 13981,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 13981,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 2796,30 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1398,15 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1398,15 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: аукціон без умов. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-
ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 



Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях 

Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014 

Код ЄДРПОУ: 42769539 

Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США), 

№ UA143314010000025208054200825 (євро) 

Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава 

Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а 

МФО 331401 

Код ЄДРПОУ: 14360570 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 

in foreign currency: 

Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions  

Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.  

USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial Bank “PRIVATBANK”, 
Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.  

MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 

Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням: 
Сумська область, м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 20-А. 

Відповідальна особа: начальник відділу з питань правового забезпечення та запобігання корупції, 

організаційно-інформаційної роботи, документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату 
Білопільської районної державної адміністрації – Савчук Богдан Михайлович, тел. (05443) 9-15-65. 

Еmail: blp@sm.gov.ua. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/.  

Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ регіонального відділення від 15.02.2021 № 104. 



Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000001-3. 

Період між аукціоном: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 279,63 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 139,82 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 139,82 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів  

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-
ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна  

по Рівненській та Житомирській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – адміністративно-господарського приміщення загальною площею 101,1 м2 за адресою: 

Рівненська область, Корецький район, м. Корець, вул. Вишнева, 13А, що перебуває на балансі 

Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області,  

код ЄДРПОУ 40309748 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративно-господарське приміщення загальною 

площею 101,1 м2. 

Місцезнаходження: Рівненська область, Корецький район, м. Корець, вул. Вишнева, 13А. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 40309748. 

Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській  області, код 
ЄДРПОУ 40309748. 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса  

розташування 

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціо-
нальне 

використання 

Підстава  
виникнення 

права 
власності 

Форма власності 

та власник 

Адмініст-

ративно-гос-
подарське 
приміщення 

загальною 
площею 

101,1 м2 

Рівненська 

область, 
Корецький 
район, 

м. Корець, 
вул. Вишнева, 

13А 

101,1 1120618456230 

 – Акт 

приймення-
передачі 
нерухомого 

майна, серія 
та номер: б/н, 

виданий 
10.04.2017 

Державна; Дер-

жавна служба 
Україна з питань 
безпечності 

харчових 
продуктів та 

захисту 
споживачів 

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва 
Адреса  

розташування 

Площа 

земельної 
ділянки 

(м2) 

Кадастровий  
номер земельної 

ділянки  

Цільове 
призначення 

земельної ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 
користування 

земельною 

ділянкою, 
інформація про 

обтяження 

Адмініст-

ративно-
господарське 

приміщення 
загальною 
площею 

101,1м2 

Рівненська 

область, 
Корецький 

район, 
м. Корець, 
вул. Вишнева, 

13А 

0,0633 5623010100:014:0028 

Для будівництва та 

обслуговування 
будівель органів 

державної влади та 
місцевого 
самоврядування 

Державна, 

інформація про 
обтяження відсутня 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22 березня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 для проведення 

електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

Приватизація адміністративно-господарського приміщення загальною площею 101,1 м2 за 
адресою: Рівненська область, Корецький район, м. Корець, вул. Вишнева, 13А, що перебуває 

на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ 



40309748, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець адміністративно-господарського приміщення загальною площею 101,1 м2 за адресою: 
Рівненська область, Корецький район, м. Корець, вул. Вишнева, 13А, що перебуває на балансі 
Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ 40309748, 
повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію держав-

ного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 4 871,01 грн (чотири тисячі вісімсот сімдесят одна гривня 01 копійка) (без 
урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 435,51 грн (дві тисячі чотириста тридцять п’ять гривень 

51 копійка) (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 435,51 грн (дві тисячі чотириста тридцять п’ять гривень 51 копійка) (без урахування 
ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 487,10 грн (чотириста вісімдесят сім гривень 10 копійок) (без урахування 
ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 243,55 грн (двісті сорок три гривні 55 копійок) (без 
урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 243,55 грн (двісті сорок три гривні 55 копійок) (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 (одна тисяча двісті) гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 
національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-
ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062 

Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбане нежитлове приміщення, 

адмінприміщення загальною площею 79,4 м2) 

Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42956062 

в іноземній валюті: 

в іноземній валюті EUR : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 



Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN  

SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або 

UNICREDIT BANK AG, MUNICH, 

SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або 

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria  

SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK 

SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або 

JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA 

SWIFT: CHAS US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або 

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA 

SWIFT: BKTR US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 04094227 

або 

The Bank of New York Mellon, New York, USA 

SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для спплати потенційними 
покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 08.00 до 17.00, телефон : (0362) 63-36-30, e-mail: vetmed@rivneprod.gov.ua. 

Відповідальна особа: Максимов Павло Васильович. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях, фактична адреса: м. Рівне, вул. Петра Могили, 24. 

Телефон для довідок 068 692 03 90. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної 
комісії з продажу об’єкта малої приватизації-адміністративно-господарського приміщення загальною 

площею 101,1 м2 за адресою: Рівненська область, Корецький район, м. Корець, вул. Вишнева, 13А: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській  
областях від 10.02.2021 № 89. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID:  

UA-AR-P-2021-01-12-000011-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон і зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни 
об’єкта приватизації – 48 грн 71 коп. (сорок вісім гривень 71 копійка); 

аукціон із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1% (один відсоток) 
стартової ціни об’єкта приватизації – 24 грн 36 коп. (двадцять чотири гривні 36 копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) – 24 грн 36 коп. (двадцять 
чотири гривні 36 копійок). 

Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електронній торговій системі 
«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінці операторів  

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-
ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – господарського приміщення 

загальною площею 33,4 м2 за адресою: Рівненська область, Корецький район, м. Корець, 

вул. Вишнева, 13А, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби 

в Рівненській області, код ЄДРПОУ 40309748 

 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: господарського приміщення загальною площею 33,4 м2. 

Місцезнаходження: Рівненська область, Корецький район, м. Корець, вул. Вишнева, 13А. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 40309748. 

Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській  області, код 

ЄДРПОУ 40309748. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса 

розташування 

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціо-
нальне 

використання 

Підстава виникнення 

права власності 

Форма 
власності 

та власник 

Господарське 

приміщення 
загальною 

площею 

33,4 м2 

Рівненська 

область, 
Корецький 

район, 
м. Корець, 
вул. Вишнева, 

13А 

33,4 1120682656230 

 – Розпорядження «Про 

віднесення 
нерухомого майна до 

сфери управління 
Державної служби з 
питань безпечності 

харчових продуктів 
та захисту 

споживачів», серія та 
номер: 1072-р, 
виданий 28.12.2016 

Державна; 

Державна 
служба 

Україна з 
питань 
безпечності 

харчових 
продуктів 

та захисту 
споживачів 

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва 
Адреса  

розташування 

Площа 
земельної 
ділянки 

(м2) 

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 
земельної ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 
користування  

земельною 
ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

Господарське 
приміщення 
загальною 

площею 

33,4 м2 

Рівненська 
область, 
Корецький 

район, 
м. Корець, 

вул. Вишнева, 
13А 

0,0633 5623010100:014:0028 

Для будівництва та 
обслуговування 
будівель органів 

державної влади та 
місцевого 

самоврядування 

Державна, 
інформація про 
обтяження відсутня 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22 березня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 
встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 



Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 для проведення 
електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

Приватизація господарського приміщення загальною площею 33,4 м2 за адресою: Рівненська 
область, Корецький район, м. Корець, вул. Вишнева, 13А, що перебуває на балансі Головного 

управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ 40309748, здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (із змінами). 

Покупець господарського приміщення загальною площею 33,4 м2 за адресою: Рівненська область, 
Корецький район, м. Корець, вул. Вишнева, 13А, що перебуває на балансі Головного управління 
Держпродспоживслужби в Рівненській  області, код ЄДРПОУ 40309748, повинен відповідати 

вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами/без умов – 350,30 грн (триста п’ятдесят гривень 30 копійок) (без урахування 
ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 175,15 грн (сто сімдесят п’ять гривень 15 копійок) (без 

урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 175,15 грн (сто сімдесят п’ять гривень 15 копійок) (без урахування ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 35 грн 03 коп. (тридцять п’ять гривень 03 копійки) (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 17 грн 52 коп. (сімнадцять гривень 52 копійки) (без 
урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 17 грн 52 коп. (сімнадцять гривень 52 копійки) (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 (одна тисяча двісті) гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-
ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062 

Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбане господарське приміщення загальною 

площею 33,4 м2) 



Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42956062 

в іноземній валюті: 

в іноземній валюті EUR : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN  

SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або 

UNICREDIT BANK AG, MUNICH, 

SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або 

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria  

SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account №UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK 

SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або 

JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA 

SWIFT: CHAS US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або 

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA 

SWIFT: BKTR US 33 



Номер кореспондентського рахунка: 04094227 

або 

The Bank of New York Mellon, New York, USA 

SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для спплати потенційними 
покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 08.00 до 17.00, телефон : (0362)63-36-30, e-mail: vetmed@rivneprod.gov.ua. 

Відповідальна особа: Максимов Павло Васильович. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях, фактична адреса: м. Рівне, вул. Петра Могили, 24. 

Телефон для довідок 068 692 03 90. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної 
комісії з продажу об’єкта малої приватизації – господарського приміщення загальною площею 

33,4 м2 за адресою: Рівненська область, Корецький район., м. Корець, вул. Вишнева, 13А: наказ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській  
областях від 10.02.2021 № 90. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID: UA-AR-P-2021-01-12-000005-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон і зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни 

об’єкта приватизації – 3 грн 50 коп. (три гривні 50 копійок); 

аукціон із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) 

стартової ціни об’єкта приватизації – 1 грн 75 коп. (одна гривня 75 копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) 1 грн 75 коп. (одна гривня 75 

копійок). 

Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінці операторів  
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській областях 

про продаж  об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі, адміністративної будівлі: частка 

60/100, загальною площею 298,6 м2 за адресою: Рівненська область, м. Дубровиця, 

вул. Гольшанських Улянії та Анастасії, 2, що перебуває на балансі Головного управління  

статистики у Рівненський області,  код ЄДРПОУ 02362061 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля, адміністративна будівля: частка 

60/100, загальною площею 298,6 м2. 

Місцезнаходження: 34100, Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Гольшанських Улянії та 

Анастасії, 2. 

Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Рівненській області 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 02362061. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса  

розташування 

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціо-
нальне 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

Нежитлова 
будівля, адмі-

ністративна 
будівля: 
частка 60/100, 

загальною 
площею 

298,6 м2 

34100, Рівненська 
область, 

м. Дубровиця, 
вул. Гольшанських 
Улянії та 

Анастасії, 2 

298,6 13685331 

Приміщення 
здаються в 

оренду 

Свідоцтво 
про право 

власності 
САА 
№ 150479 

від 29.01.2006 

Державна, 
Головне 

управління 
статистики 
у Рівненській 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про земельні ділянки 

Назва 
Адреса 

розташування 

Площа 
земельної 

ділянки 

(м2) 

Кадастровий  
номер земельної 

ділянки  

Цільове 

призначення 
земельної 

ділянки  

Форма 

власності, 
підстава на 

право 
користування 

земельною 

ділянкою, 
інформація про 

обтяження 

Нежитлова 
будівля, 
адмініст-

ративна 
будівля: 

частка 
60/100, 
загальною 

площею 

298,6 м2 

34100, Рівненська 
область, 
м. Дубровиця, 

вул. Гольшанських 
Улянії та 

Анастасії, 2 
0,0666 5621810100:01:005:0424 

Для 
будівництва та 
обслуговування 

будівель 
органів держав-

ної влади та 
місцевого 
самоврядування 

Державна; 
право 
постійного 

користування 
земельною 

ділянкою, 
інформація про 
обтяження 

відсутня 

 

Перелік  

майна, яке передане в оренду,  

станом на 16 лютого 2021 року 

№ 

з/п 
Орендар 

Назва об’єкта 

оренди 

Орендована 

площа (м2) 

Цільове 
призначення 

оренди 

Реквізити договору оренди 

та термін його дії 

Орендна 
плата за 
1 грн на 

місяць без 
ПДВ (грн) 

1 Управління 

соціального 
захисту 
населення 

Частина 

приміщення 
відділу 
статистики у 

Дубровицькому 
районі 

47,2 

З метою 

розміщення 
установи 

Договір № 725-2009 

від 02.07.2009 (із змінами 
від 31.07.2019)  
терміном до 30.05.2021 

1 грн 

на рік  
без ПДВ 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 26 березня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 
встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 для проведення 
електронного аукціону. 



3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

Приватизація нежитлової будівлі, адміністративної будівлі: частка 60/100, загальною площею 

298,6 м2 за адресою: Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Гольшанських Улянії та Анастасії, 2, 
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Рівненський області, код ЄДРПОУ 
02362061, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець нежитлової будівлі, адміністративної будівлі: частка 60/100, загальною площею 298,6 м2 
за адресою: Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Гольшанських Улянії та Анастасії, 2, 
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Рівненський області, код ЄДРПОУ 

02362061, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію  
державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 6 803,06 грн (шість тисяч вісімсот три гривні 06 копійок) (без урахування 
ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 3 401,53 грн (три тисячі чотириста одна гривня 53 копійки) 
(без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 3 401,53 грн (три тисячі чотириста одна гривня 53 копійки) (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 680 грн 31 коп. (шістсот вісімдесят гривень 31 копійка) (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 340 грн 15 коп. (триста сорок гривень 15 копійок) (без 

урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 340 грн 15 коп. (триста сорок гривень 15 копійок) (без урахування ПДВ); 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 (одна тисяча двісті) гривень 00 копійок. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 
національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-
ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062 

Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбану нежитлову будівлю, адміністративну 

будівлю: частка 60/100, загальною площею 298,6 м2) 

Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42956062 

 



в іноземній валюті: 

в іноземній валюті EUR : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або 

UNICREDIT BANK AG, MUNICH, 

SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або 

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria  

SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account №UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK 

SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або 

JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA 

SWIFT: CHAS US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або 

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA 

SWIFT: BKTR US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 04094227 

або 

The Bank of New York Mellon, New York, USA 



SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для спплати потенційними 
покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 08.00 до 17.00, телефон : +38(036-2) 26-68-04, 

e-mail: gus@rv.ukrstat.gov.ua. 

Відповідальна особа: Марія Міщук. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях, юридична адреса: вул.16 Липня, 77, м. Рівне, 
33028, фактична адреса: Петра Могили, 24, м. Рівне, 33001. 

Телефон для довідок +38(093) 2801157 Марія Миронюк. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної 
комісії з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі, адміністративної будівлі: частка 

60/100, загальною площею 298,6 м2 за адресою: 34100, Рівненська область, м. Дубровиця, 
вул. Гольшанських Улянії та Анастасії, 2: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях від 16.02.2021 № 101. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID:  

UA-AR-P-2020-08-27-000006-2. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон і зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни 

об’єкта приватизації – 68 грн 03 коп. (шістдесят вісім гривень 03 копійки); 

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) 

стартової ціни об’єкта приватизації – 34 грн 02 коп. (тридцять чотири гривні 02 копійки); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) – 34 грн 02 коп. (тридцять 

чотири гривні 02 копійки). 

Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінці операторів  
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – господарського приміщення (сарай 

для піддослідних тварин) літ. «М-1», загальною площею 38,0 м2, що знаходиться за адресою: 

Рівненська область, м. Рівне, вул. Малорівненська, 91 та перебуває на балансі Головного 

управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, код ЄДРПОУ 40309748. Орган 

управління – Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: господарське приміщення (сарай для піддослідних 

тварин) літ. «М-1», загальною площею 38,0 м2. 

Місцезнаходження: Рівненська область, м. Рівне, вул. Малорівненська, 91. 

Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській  області, код 
ЄДРПОУ 40309748. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса 

розташування 

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 
номер 

Функціо-

нальне 
використання 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 

Форма 

власності та 
власник 

Господарське 

приміщення 
(сарай для 
піддослідних 

тварин) літ. 
«М-1», 

загальною 
площею 

38,0 м2 

Рівненська область, 

м. Рівне, 
вул. Малорівненська, 
91 

38,0 1340002456101 

Господарське 

приміщення 

Акт 

приймання 
передачі 
основних 

засобів, серія 
та номер – 

б/н, виданий 
30.06.2017, 
видавник – 

Комісія з 
приймання 

передачі 
майна 

Державна; 

Державна 
служба 
України з 

питань 
безпечності 

харчових 
продуктів та 
захисту 

споживачів 

 

Відомості про земельну ділянку, на якій розташоване господарське приміщення (сарай для 

піддослідних тварин) літ. «М-1», загальною площею 38,0 м2, – відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 26 березня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 



торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 для проведення 
електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта малої приватизації – господарського приміщення (сарай для піддослідних 

тварин) літ. «М-1», загальною площею 38,0 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська область, 
м. Рівне, вул. Малорівненська, 91, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального  майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів  малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта малої приватизації – господарського приміщення (сарай для піддослідних 

тварин) літ. «М-1», загальною площею 38,0 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська область, 
м. Рівне, вул. Малорівненська, 91, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 498 грн 20 коп. (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 249 грн 10 коп. (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 249 грн 10 коп. (без урахування ПДВ) 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 49 грн 82 коп. (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 24 грн 91 коп. (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 24 грн 91 коп. (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200 грн 00 коп. (0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 

січня поточного року). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 
національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-
ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062 

Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт – господарське приміщення 

(сарай для піддослідних тварин) літ. «М-1», загальною площею 38,0 м2, що знаходиться за адресою: 

Рівненська область, м. Рівне, вул. Малорівненська, 91) 

Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42956062 

 



в іноземній валюті: 

в іноземній валюті EUR : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або 

UNICREDIT BANK AG, MUNICH, 

SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або 

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria  

SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account №UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK 

SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або 

JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA 

SWIFT: CHAS US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або 

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA 

SWIFT: BKTR US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 04094227 

або 

The Bank of New York Mellon, New York, USA 



SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для спплати потенційними 
покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 08.00 до 17.00 за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Малорівненська, 91. 

Телефони : (0362) 63-36-30, 097 394 15 63. 

Відповідальна особа: Максимов Павло Васильович – начальник відділу правового забезпечення 

Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях, юридична адреса: м. Рівне, вул. 16 липня, 77. 

Фактична адреса: м. Рівне, вул. Петра Могили, 24. 

Телефон для довідок 068 025 60 23. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної 
комісії з продажу об’єкта малої приватизації – господарського  приміщення (сарай для піддослідних 

тварин) літ. «М-1», загальною площею 38,0 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська область, 
м. Рівне, вул. Малорівненська, 91: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях від 16 лютого 2021 року № 104. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID:  

UA-AR-P-2021-01-11-000008-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон і зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни 
об’єкта приватизації – 4 грн 98 коп.; 

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) 
стартової ціни об’єкта приватизації – 2 грн 49 коп.; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта 
приватизації – 2 грн 49 коп. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 
«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінці операторів  

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-
ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – адміністративного приміщення 

загальною площею 432,4 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Острог, 

вул. Богуна Івана, 5 та перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в 

Рівненській області, код ЄДРПОУ 40309748. Орган управління – Державна служба України 

з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративне приміщення загальною площею 432,4 м2. 

Місцезнаходження: Рівненська область, м. Острог, вул. Богуна Івана, 5. 

Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській  області, код 
ЄДРПОУ 40309748. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса 

розташування 

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 
номер 

Функціо-
нальне 

використання 

Підстава 
виникнення 

права власності 

Форма власності 
та власник 

Адмініст-
ративне 

приміщення 
загальною 
площею 

432,4 м2 

Рівненська 
область, 

м. Острог, 
вул. Богуна 
Івана, 5 

432,4 1120488756109 

Адмініст-
ративне 

приміщення 

Акт приймання-
передачі, серія 

та номер б/н, 
виданий 
10.04.2017, 

видавник: 
Комісія з прий-
няття- передачі 

Державна; Дер-
жавна служба 

України з питань 
безпечності 
харчових 

продуктів та 
захисту 
споживачів 

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва 
Адреса 

розташування 

Площа 

земельної 
ділянки 

(м2) 

Кадастровий 
номер 

земельної 
ділянки  

Цільове 
призначення 

земельної  
ділянки  

Форма власності,  
підстава на право 

користування земельною 

ділянкою, інформація про 
обтяження 

Адмініст-
ративне 

приміщення 
загальною 

площею 

432,4 м2 

Рівненська 
область, 

м. Острог, 
вул. Богуна 

Івана, 5 

0,840  
5610900000: 
03:002:0208 

Для будівництва та 
обслуговування 

будівель оргвнів 
державної влади та 

місцевого 
самоврядування 

Державна, Державний Акт 
від 15.05.2006 ЯЯ253780. 

Право постійного 
користування земельною 

ділянкою Рівненської 
обласної державної 
насіневої інспекції 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 26 березня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 



Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 для проведення 
електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта малої приватизації – адміністративного приміщення загальною площею 

432,4 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Острог, вул. Богуна Івана, 5 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 

травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта малої приватизації – адміністративного приміщення загальною площею 

432,4 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Острог, вул. Богуна Івана, 5, повинен 
відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 28 054,07 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 14 027,04 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – ціни – 14 027,04 грн (без урахування ПДВ) 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 2 805 грн 41 коп. (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 402 грн 70 коп. (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 402 грн 70 коп. (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200 грн 00 коп. (0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 

січня поточного року). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 
національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-
ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062 

Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт – адміністративне приміщення 

загальною площею 432,4 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Острог, вул. Богуна 

Івана, 5) 

Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 



Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42956062 

в іноземній валюті: 

в іноземній валюті EUR : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN  

SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або 

UNICREDIT BANK AG, MUNICH, 

SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або 

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria  

SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account №UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK 

SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або 

JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA 

SWIFT: CHAS US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або 

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA 

SWIFT: BKTR US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 04094227 



або 

The Bank of New York Mellon, New York, USA 

SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для спплати потенційними 
покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 08.00 до 17.00 за адресою Рівненська область, м. Острог, вул. Богуна Івана, 5. 

Телефони : (0362) 63-36-30, 097 394 15 63. 

Відповідальна особа: Максимов Павло Васильович – начальник відділу правового забезпечення 
Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях, юридична адреса: м. Рівне, вул. 16 липня, 77. 

Фактична адреса: м. Рівне, вул. Петра Могили, 24. 

Телефон для довідок 068 025 60 23. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної 
комісії з продажу об’єкта малої приватизації – адміністративного приміщення загальною площею 

432,4 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Острог, вул. Богуна Івана, 5: наказ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській  
областях від 16 лютого 2021 року № 105. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID:  

UA-AR-P-2021-01-11-000010-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон і зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни 
об’єкта приватизації – 280 грн 54 коп.; 

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) 

стартової ціни об’єкта приватизації – 140 грн 27 коп.; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта 
приватизації – 140 грн 27 коп. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінці операторів  

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-
ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2. 

 



ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна  України по Харківській, Донецькій та 

Луганській областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

нежитлової будівлі, АТС з вбудованими адміністративними приміщеннями літ. «А-2» 

загальною площею 692,2 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли, 

вул. Зорянська (колишня вул. Червоноармійська), 15 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля, АТС з вбудованими адмініст-

ративними приміщеннями літ. «А-2» загальною площею 692,2 м2.  

Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли, вул. Зорянська (колишня вул. 
Червоноармійська), 15. 

Найменування балансоутримувача: відсутній. 

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт. 

Інформація про об’єкт: двоповерхова окремо розташована будівля літ. «А-2» загальною площею 

692,2 м2. Рік побудови – 1985. Фундамент стрічковий, залізобетонний; стіни цегляні, перекриття 
залізобетонне; покрівля рулонна; підлога – лінолеум, плитка керамічна, плитка метласька; вікна – 
дерево, МПК, оздоблено частково металевими захисними гратами; двері металеві, дерев’яні, МДФ. 
Історичне призначення будівлі – АТС, за призначенням приміщення були застосовані для 

розміщення обладнання, потужної електричної мережі, вентиляційних камер та ін. Сучасне можливе 
використання будівлі – офісне (коридорна система, зручне розміщення приміщень різних площ та 

офісних блоків), обладнання АТС відсутнє. Стан об’єкта задовільний, але потребує ремонту. 
Фізичний знос будівлі становить 33 %. 

Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на: https://privatization.gov.ua/.  

Інформація про державну реєстрацію: нерухоме майно належить державі Україна згідно з Витягом 
про державну реєстрацію прав від 26.01.2011 № 28787752, реєстраційний номер 24420838, номер 

запису 76 в книзі 1, виданим Комунальним підприємством «Харківське районне бюро технічної 
інвентаризації» на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 12.01.2010 справа 
№ 56/135-09. 

Функціональне використання об’єкта: використовується. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини. 

Договір оренди № 1498-Н від 28.03.2005, укладений між Регіональним відділенням Фонду держав-
ного майна України по Харківській області та Публічним акціонерним товариством «Укртелеком», 
на державне нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення, що розташовані на частині 1-го 

поверху 2-поверхової нежитлової будівлі загальною площею 15,39 м2, з метою розташування 
обладнання АТС з наданням послуг фіксованого телефонного зв’язку. Термін дії договору оренди : до 
27.02.2021; 

договір оренди № 4877-Н від 24.03.2011, укладений між Регіональним відділенням Фонду держав-
ного майна України по Харківській  області та Акціонерним товариством «УКРПОШТА», на держав-

не нерухоме майно – нежитлові приміщення операційного залу площею 44,55 м2 та сортировки 

площею 20,10 м2 на першому поверсі двоповерхового нежитлового будинку, загальною площею 

64,65 м2, з метою розміщення торгівлі непродовольчими товарами (7 м2), надання поштових послуг 

(57,65 м2). Термін дії договору оренди до: 24.11.2022. 

Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня. 



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 26 березня 2021 року. Час проведення аукціону 
встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової 

ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою 
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 

проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій : встановлюється електронною торговою системою 

для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ: 

продаж на аукціоні з умовами – 1389200,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 694600,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 694600,00 грн. 

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 

продаж на аукціоні з умовами – 138920,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 69460,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 69460,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта 

нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 

залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 
будівлі, АТС з вбудованими адміністративними приміщеннями літ. «А-2» загальною площею 

692,2 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли, вул. Зорянська (колишня вул. 
Червоноармійська), 15, у розмірі 4950,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 



Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних 

внесків потенційних покупців  та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 

об’єкти: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій  
та Луганській областях 

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та 

розрахунків за придбаний об’єкт) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області 

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області 

Код ЄДРПОУ 43023403 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій  

та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 43023403 

Валюта рахунка – EUR 

№ рахунка: UA353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 

KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: BNPAFRPP 

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка: UA 353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA 
STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA. 

SWIFT–код: BNPAUS3N 

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)  

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта 
приватизації: Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли, вул. Зорянська (колишня вул. 

Червоноармійська), 15. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській  областях, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, 

адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аукціону, 

яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Невмержицька Ольга 
Миколаївна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти : kharkiv@spfu.gov.ua. 

 

 

 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення 

Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській  областях від 15.02.2021 
№ 00376. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2020-05-29-000001-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 (тридцять) днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 30 (тридцять) днів. 

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 13892,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 6946,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 6946,00 грн. 

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. 
ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та 

Луганській областях про приватизацію об’єкта малої приватизації соціально-культурного 

призначення – лазні загальною площею 132,3 м2 за адресою: Харківська обл., Шевченківський 

р-н, с. Старовірівка,  вул. 40 років Перемоги, 226А 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: лазня загальною площею 132,3 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Старовірівка, вул. 40 років Перемоги, 
226А. 

Найменування балансоутримувача: відсутній. 

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт. 

Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля, яка складається з основної 

будівлі (рік побудови – 1967) та двох прибудов (рік побудови – 1994), загальною площею 132,3 м2, 
тривалий час не використовується. Фундамент стрічковий бетонний; стіни комбіновані: основна 
будівля – з глиняної та силікатної цегли, прибудови – з бетонних стінових блоків та блоків  з 
черепашняка; перекриття – збірні залізобетонні плити; підлога бетонна. Стан об’єкта незадовільний, 

перебуває в занедбаному стані (комунікації відсутні, вікна та двері відсутні). Будівля не 
закривається, не охороняється. Фізичний знос будівлі становить 49 %. 

Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на: https://privatization.gov.ua/.  

Інформація про державну реєстрацію: нерухоме майно належить державі в особі Верховної Ради 
України на підставі Свідоцтва про право власності від 29.01.2004, на підставі рішення IX сесії 

Старовірівської сільської ради XXIYскликання, Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме 
майно від 29.01.2004, номер витягу 2695531, реєстраційний номер 4549140, номер запису 103 в книзі 

1. 



Функціональне використання об’єкта: не використовується. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договори оренди 

відсутні. 

Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 26 березня 2021 року. Час проведення аукціону 

встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 

продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової 
ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою 

для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон-

ного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ: 

продаж на аукціоні з умовами – 24160,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 12080,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 12080,00 грн. 

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 

продаж на аукціоні з умовами – 2416,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1208,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 1208,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта 
нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

об’єкт приватизації може бути перепрофільований; 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 

залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – 

лазні загальною площею 132,3 м2 за адресою: Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Старовірівка, 
вул. 40 років Перемоги, 226 А, у розмірі 5200,00 грн (п’ять тисяч двісті гривень 00 копійок). 



4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних 

внесків потенційних покупців  та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 

об’єкти: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій  
та Луганській областях 

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та 

розрахунків за придбаний об’єкт) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області 

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області 

Код ЄДРПОУ 43023403 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій  

та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 43023403 

Валюта рахунка – EUR 

№ рахунка: UA353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 

KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: BNPAFRPP 

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка: UA 353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA 
STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA. 

SWIFT–код: BNPAUS3N 

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)  

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта 
приватизації: Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Старовірівка, вул. 40 років Перемоги, 226А. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській  областях, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, 
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), 

у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аукціону, 



яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Невмержицька Ольга 
Миколаївна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти : kharkiv@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення 

Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській  областях від 15.02.2021 
№ 00377. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2019-11-22-000037-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 (тридцять) днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій : 30 (тридцять) днів. 

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 241,60 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 120,80 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 120,80 грн. 

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. 
ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій 

та Луганській областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

нежитлової будівлі котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2 за адресою: Харківська обл., 

Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а, балансоутримувач – ТДВ «Агрофірма 

«Глобівська», код ЄДРПОУ 00412406 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею 

251,7 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а. 

Найменування балансоутримувача: ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код ЄДРПОУ 00412406. 

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт. 

Інформація про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля котельні з лазнею літ. Б-1 загальною 

площею 251,7 м2. Стіни цегляні, перекриття – з/б плити, підлога бетонна з керамічною плиткою, 
вікна та двері дерев’яні. Електропостачання, водопостачання, газопостачання, опалення – 
передбачено. Висота приміщень – 4,2 м. Будівля потребує ремонту, тривалий час за цільовим 

призначенням не використовується, фізичний знос будівлі становить 57 %. 

Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на: privatization.gov.ua. 

 

 



Інформація про державну реєстрацію: нерухоме майно належить державі Україна в особі 
Верховної Ради на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 11.12.2008 та 

Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 12.12.2008, реєстраційний номер 
25746878. 

Функціональне використання об’єкта: не використовується. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договори оренди 
відсутні. 

Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 26 березня 2021 року. Час проведення аукціону 
встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової 
ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою 
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 

проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій : встановлюється електронною торговою системою 
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ: 

продаж на аукціоні з умовами – 57000,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 28500,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 28500,00 грн. 

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 

продаж на аукціоні з умовами – 5700,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2850,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2850,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта 
нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі котельні з лазнею 

загальною площею 251,7 м2 за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, 
вул. Центральна, 5а зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального 



посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної 

діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

нежитлової будівлі котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2 за адресою: Харківська обл., 
Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а, у розмірі 4900,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот 

гривень 00 коп.). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних 

внесків потенційних покупців  та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 

об’єкти: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій  
та Луганській областях 

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та 

розрахунків за придбаний об’єкт) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області 

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області 

Код ЄДРПОУ 43023403 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій  

та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 43023403 

Валюта рахунка – EUR 

№ рахунка: UA353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 

KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: BNPAFRPP 

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка: UA 353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA 
STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA. 

SWIFT–код: BNPAUS3N 

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)  

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 



Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта 
приватизації: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській  областях, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, 

адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аукціону, 
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Кучер Н. І., тел. (057) 700-75-60, 

адреса електронної пошти : kharkiv@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській  областях від 15.02.2021 
№ 00378. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2018-07-26-000022-2. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 (тридцять) днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 30 (тридцять) днів. 

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 570,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 285,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 285,00 грн. 

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. 

ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та 

Луганській областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-

культурного призначення – клубу за адресою: Донецька область, Нікольський р-н, 

с. Малинівка, вул. Центральна, 4а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: клуб. 

Місцезнаходження: Донецька область, Нікольський р-н, с. Малинівка, вул. Центральна, 4а. 

Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Племінний завод «Малинівка» (ЄДРПОУ 00483501). 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Донецька область, Нікольський р-н, 

с. Малинівка, вул. Центральна, 4а. 

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт. 

Інформація про об’єкт: в складі об’єкта: будівля клубу, літ. А-1, вбиральня, літ. Б-1, замощення, 

літ. І. Будівля клубу одноповерхова. Рік введення в експлуатацію – 1972. Фундамент будівлі клубу 
бутовий, стіни цегляні, перекриття з/бетонне, покрівля – толь, вікна, двері дерев’яні, металеві 



вітражі, підлога бетонна, лінолеум. З комунікацій є тільки електрика. Водопостачання, каналізація, 
опалювання підведені, але в теперішній час вимкнуті. 

Право власності на об’єкт зареєстровано за Фондом державного майна України, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна 1649955214217, номер запису про право власності 28036497, дата 

державної реєстрації 18.09.2018. 

Функціональне використання об’єкта: не використовується. 

Інформація про земельні ділянки: кадастровий номер 1421781100:05:000:0244, місце 

розташування: Донецька область, Нікольський р-н, с. Малинівка, вул. Центральна, 4а. 

Цільове призначення: А01:13 Для іншого сільськогосподарського призначення. 

Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення. 

Вид використання земельної ділянки – для обслуговування будівлі клубу. 

Форма власності – державна. 

Площа земельної ділянки – 0,2275 га. 

Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на: privatization.gov.ua. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договори оренди 
відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 26.03.2021. Час проведення аукціону 

встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової 
ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниженням стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій : встановлюється електронною торговою системою 

для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта приватизації проводиться відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального  майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів  малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ (БЕЗ 

УРАХУВАННЯ ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 1 156 200,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 578 100,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 578 100,00 грн. 

На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість. 

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 



продаж на аукціоні з умовами – 115 620,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 57 810,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 57 810,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

можливе перепрофілювання об’єкта; 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 

України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного 
призначення – клубу за адресою: Донецька область, Нікольський р-н, с. Малинівка, вул. Центральна, 

4а, у розмірі 4299 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 
національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних 

внесків потенційних покупців  та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 

об’єкти: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій  
та Луганській областях 

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та 
розрахунків за придбаний об’єкт) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області 

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області 

Код ЄДРПОУ 43023403 

в іноземній валюті : 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій  

та Луганській областях 

Код за ЄДРПОУ: 43023403 

Валюта рахунка – EUR 

№ рахунка UA353510050000025206763799300 

Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696  UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 
2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД : KHABUA2K 

Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код: BNPAFRPP 

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка UA 353510050000025206763799300 

Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 



Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696 UKRSIBBANK ANDRIIVSKA 
STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД : KHABUA2K 

Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New York, USA SWIFT – код: 
BNPAUS3N 

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)  

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 (крім вихідних) за адресою розташування 

об’єкта. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях, 61057, Україна, Харківська область, м. Харків, майдан 

Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа 

організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Попова 
Оксана Вікторівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти : kharkiv@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ регіонального відділення від 
17.02.2021 № 00405. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2019-01-02-000004-2. 

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном 

за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 

системою про приватизацію об’єкта малої приватизації. 

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 11562,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 5781,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 5781,00 грн. 

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки  
операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2. 

 

м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву про продаж об’єкта 

малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – спецгаража на 50 автомобілів  

 

 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – спецгараж 

на 50 автомобілів. 

Місцезнаходження об’єкта: м.Київ, вул. Охтирська, 5-17. 

Балансоутримувач: відсутній. 

Рівень будівельної готовності: фундамент: з/б – 90 % готовності; стіни : з/б – 80 % готовності; 
перегородки : з/б – 40 % готовності; перекриття: з/б – 90 % готовності; підлога: бетон – 70 % 

готовності; покрівля: відсутня – 0 % готовності; вікна: відсутні – 0 % готовності; двері: відсутні – 
0 % готовності; інженерне: відсутнє – 0 % готовності; оздоблення: відсутнє – 0 % готовності. 

Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва розташований у Солом’янському районі 
міста Києва, місцевість Совки, в оточені малоповерхової приватної забудови, на відгородженій  
ділянці. 

По відношенню до основних містоформуючих елементів Києва об’єкт розташований на відстані: 
до центру  8,5 км, до центрального залізничного вокзалу  5,8 км, до центрального автовокзалу  

3,4 км, до аеропорту «Київ»  3,6 км, до річкового вокзалу  9,7 км, до основних магістралей  2,5 
км. 

Загальна площа приміщень становить 791,8 м2. 

Об’єкт незавершеного  будівництва являє собою однорівневу прямокутну в плані споруду, з 

північної сторони повністю заглиблену в землю, при цьому, за рахунок значного ухилу земельної 
ділянки, південна частина споруди знаходиться на поверхні. Спецгараж споруджений з монолітного 

залізобетону, з монолітним перекриттям значної товщини, що підтримується опірними 
залізобетонними колонами. Стіни споруди виконані частково з набірного залізобетону, частково з 
монолітного. Доступ до внутрішнього простору споруди здійснюється зі східної сторони, через 

напівкруглий заїзд, відгороджений з обох сторін залізобетонними стінами, а також через похилий 
пандус із західної сторони. Вхідні прорізи в споруду вільні. У деяких місцях стін відсутні набірні 

залізобетонні плити. 

Влаштований під час будівництва котлован зарослий деревами та кущами, схили обсипалися. 

Інженерна інфраструктура на об’єкті відсутня. 

Спецгараж на 50 автомобілів належить державі в особі Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по місту Києву, що підтверджується наявністю державної реєстрації права 

власності на спецгараж на 50 автомобілів  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності, проведеною 14.01.2020, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 
2008475280000, номер запису про право власності: 35058256. 

Інформація про земельну ділянку: відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів  
Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держаної адміністрації) земельна 

ділянка по вул. Охтирська, 5-17 площею 1,3371 га (код 72:437:0090). 

Згідно з публічною кадастровою картою, розміщеною на сайті Держгеокадастр, статус земельної 
ділянки, на якій розташований об’єкт, не визначено та інформація про земельну ділянку не внесена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22 березня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 
встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 



Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – спецгаража на 50 автомобілів здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – спецгаража на 50 автомобілів повинен відповідати  
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію  державного і комунального 

майна». 

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 1 405 870,00 грн без ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 702 935,00 грн без ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 702 935,00,00 грн без ПДВ. 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 140 587,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 70 293,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 70 293,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску становить 1200 грн 00 коп. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – спецгаража на 50 
автомобілів  за адресою: м.Київ, вул. Охтирська, 5-17 зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта 

оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 25.01.2021 
№ 1-Д) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 
9900,00 грн (дев’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ протягом 30 днів з моменту 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта; 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 
національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву 

Рахунок №UA398201720355599003000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок №UA188201720355269003000014093 (для перерахування гарантійного внеску) 



Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 19030825 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта вільний. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по м. Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 50г, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html. 

Телефон для довідок (044) 281-00-35. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 15.02.2021 № 332. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:  

UA-AR-P-2018-09-07-000001-2. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 14058,70 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 7 029,35 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 7 029,35 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 
«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів 
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2. 


