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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 малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель, розташованого 

за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності  

(Леніна), 302, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській 

області (код ЄДРПОУ 02360926) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: комплекс будівель. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, 
вул. Соборності (Леніна), 302. 

Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській області, код за 
ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А. 

Відомості про об’єкт  

Назва 
Адреса 

розташування 

Загальна  

площа, м
2 

Реєстраційни

й номер 

Функціональне 

використання 

Підстава 

виникнення 
права власності 

Форма 
власності 

та 
власник 

Комплек

с 
будівель  

Кіровоградська 

обл., 
Новомиргородськ
ий р-н, м. Новоми-

город, 
вул. Соборності 

(Леніна), 302 

344,4  
139461673523

8 

Не 

використовуєть
ся 

Витяг з Єдиного 

реєстру об’єктів 
державної 
власності, серія та 

номер: 10-15-
19108, виданий 

10.10.2017, 
видавник: Фонд 
державного майна 

України, свідоцтво 
про право 

власності, серія та 
номер: 26, виданий 
03.03.2006, 

видавник: 
Виконавчий 

комітет 
Новомиргородської 
міської Ради 

Новомиргородсько
го району 

Кіровоградської 
області 

Держав-

на; Дер-
жавна 
служба 

статистик
и України  

 

До складу об’єкта входять: окремо розташована одноповерхова адміністративна будівля (літ. А) та 

гараж (літ. Б) загальною площею 344,4 м2. Адміністративна будівля (літ. А): загальна площа 

приміщень – 251,4 м2: фундаменти бутові; стіни дерев’яно-мазані, обкладені цеглою; перекриття та 



покриття – дерев’яно-балочне; покрівля із азбоцементних листів; підлога дерев’яна; прорізи 
дерев’яні. Водопостачання, каналізація, газопостачання – відсутні. Електропостачання наявне. Рік 

побудови – 1952, фізичний стан – незадовільний. Гараж (літ. Б): окремо розташована одноповерхова 
будівля, фундаменти – з цегляним цоколем, стіни та перегородки цегляні; покрівля із азбоцементних 

листів, підлога бетонна, прорізи дерев’яні, електропостачання наявне. Рік побудови – 1952, фізичний 
стан – задовільний. 
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1311 га, 

кадастровий номер: 3523810100:50:021:0006; цільове призначення – для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування; перебуває у 

постійному користуванні Головного управління статистики у Кіровоградській області. 
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: 02 квітня 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 малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель, розташованого за 

адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності 
(Леніна), 302, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області 

(код ЄДРПОУ 02360926), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного 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 малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель, розташованого за 

адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності 
(Леніна), 302, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області 
(код ЄДРПОУ 02360926), має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 534 800,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 267 400,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 267 400,00 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 – 53 480,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 26 740,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 26 740,00 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного 

року. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України  

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної 



оцінки об’єкта у сумі 8 240,00 грн (вісім тисяч двісті сорок гривень 00 копійок) протягом 30 
календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – 

окремого майна – комплексу будівель, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., 
Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302, що перебуває на балансі 

Головного управління статистики у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926). 

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 
Рахунок UA958201720355549003000055549. 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  

області. 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються 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. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються 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: Кіровоградська 

обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302. Контактна особа, 

відповідальна за забезпечення огляду об’єкта: Скріпнік Павло Всеволодович, телефон (050) 321-8-
555, адреса електронної пошти : gus@kr.ukrstat.gov.ua. 

Найменування 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 – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна 
особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок: 0522 332400, 0522 332579; 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 Дніпропетровській, Запорізькій  
та Кіровоградській областях від 19.02.2021 № 12/01-28. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000002-1. 
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 – 5 348,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 674,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 674,00 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 державної власності – будівлі підвалу 

загальною площею 209,7 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., 

Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Центральна (вул. Жовтнева), 132/1 та перебуває на 

балансі ТДВ «Маловисківське хлібоприймальне підприємство», код за ЄДРПОУ 00954774 

(зберігач) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля підвалу загальною площею 209,7 м2. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Центральна 
(вул. Жовтнева), 132/1. 

Назва балансоутримувача: ТДВ «Маловисківське хлібоприймальне підприємство», код за 
ЄДРПОУ 00954774 (зберігач), адреса: Кіровоградська обл., Маловисківський район, м. Мала Виска, 

вул. Жовтнева, 161. 

Відомості про об’єкт  

Назва 
Адреса 

розташування 

Загальна  

площа, м2 

Реєстраційний 
номер 

Функціо-
нальне 

використання 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма 

власності 
та 

власник 

Будівля 

підвалу 
загальною 

площею 

209,7 м2 

Кіровоградська 

обл., 
Маловисківський 

р-н, м. Мала 
Виска, 
вул. Центральна 

(вул. Жовтнева), 
132/1 

209,7 1777867435231 
Не викорис-

товується 

Витяг є Єдиного 

реєстру об’єктів дер-
жавної власності 

щодо державного 
майна, серія та 
номер: 10-15-24643, 

виданий 03.12.2018, 
видавник: Фонд дер-

жавного  
майна України 

Держав-

на; Фонд 
держав-

ного 
майна 
України  

 

Об’єкт являє собою підвальне приміщення, до складу якого входять: вхід у підвал площею 13,1 м2, 

3 коридори площами 2,1 м2, 3,2 м2, 6,9 м2, 7 основних приміщень площами 20,7 м2, 6,7 м2, 13,7 м2, 

13,5 м2, 34,8 м2, 5,2 м2, 11,1 м2, 4 побутових кімнати площами 1,6 м2, 1,8 м2, 1,7 м2, 2,4 м2, 

вентиляційне приміщення площею 7,4 м2; висота приміщень – 3,0 м; площа забудови – 209,7 м2. 
Фундаменти та стіни з залізобетону, перекриття з залізобетонних плит. Інженерні системи відсутні. 
Рік побудови – 1977. Технічний стан об’єкта задовільний. Об’єкт тривалий час не використовується, 

потребує ремонту. Об’єкт розташований на території на даний час недіючого підприємства, в 
глибині забудови, без власного окремого виїзду до доріг загального користування. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не 
присвоєно. 

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: 02 квітня 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 – будівлі підвалу загальною площею 209,7 м2, 
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, 
вул. Центральна (вул. Жовтнева), 132/1 та перебуває на балансі ТДВ «Маловисківське 

хлібоприймальне підприємство», код за ЄДРПОУ 00954774 (зберігач), 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 – будівлі підвалу загальною площею 209,7 м2, 

що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, 
вул. Центральна (вул. Жовтнева), 132/1 та перебуває на балансі ТДВ «Маловисківське 
хлібоприймальне підприємство», код за ЄДРПОУ 00954774 (зберігач), повинен відповідати вимогам, 

передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 85 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 42 500,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 42 500,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 8 500,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 250,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 4 250,00 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 – будівлі підвалу загальною площею 209,7 м2, 
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, 
вул. Центральна (вул. Жовтнева), 132/1 та перебуває на балансі ТДВ «Маловисківське 

хлібоприймальне підприємство», код за ЄДРПОУ 00954774 (зберігач), зобов’язаний відшкодувати 
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій  та 
Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у розмірі 2 480,00 грн 

(дві тисячі чотириста вісімдесят гривень 00 копійок) протягом 30 календарних днів з моменту 
укладення договору купівлі-продажу цього 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  

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: Кіровоградська 

обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Центральна (вул. Жовтнева), 132/1. 

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 – Згривець Лілія Іванівна, 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 
19.02.2021 № 12/01-29. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-08-000033-2. 

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 – 850,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 425,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 425,00 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-4) загальною площею 1849,7 м2 з огорожею та замощенням, що розташований за 

адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2А та перебуває на балансі  

ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191023) 

 

 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею 1849,7 м2 

з огорожею та замощенням. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2А. 
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою окремо розташовану нежитлову чотириповерхову 

будівлю колишнього наркологічного диспансеру (літ. А-4) з підвалом (літ. Ап/д), прибудовою літ. а, 

загальною площею 1849,7 м2, ґанками а1-а4, огорожею № 1-6, замощенням І. Фундамент кам’яний, 
стіни – шлакоблок, перегородки цегляні, міжповерхові перекриття – залізобетонні плити, підлога – 
лінолеум, дошки, керамічна плитка, покрівля даху – м’який рулон, сумісний з перекриттям. Рік 

побудови – 1962. 
Державна реєстрація права власності від 28.10.2010, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 

майна 31907101. 

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка (кадастровий номер 1211000000:07:024:0052) 
площею 0,2148 га перебуває в оренді ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» на 

підставі договору оренди земельної ділянки № 2017073 від 23.02.2017, орендодавець – Криворізька 
міська рада. Цільове призначення – розміщення психоневрологічного диспансеру. На теперішній час 
Товариство веде роботу з подовження терміну дії договору оренди земельної ділянки. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні. 
Інформація про балансоутримувача: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за 

ЄДРПОУ 00191023), який знаходиться за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., Тернівський 
район, м. Кривий Ріг. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 01 квітня 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 – нежитлові будівлі (літ. А-4) загальною площею 

1849,7 м2 з огорожею та замощенням, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2А та перебуває на балансі ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний 

комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191023), 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». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ (БЕЗ 

УРАХУВАННЯ ПДВ): 
продаж на аукціоні з умовами – 1 394 928,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 697 464,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 697 464,00 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 – 139 492,80 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 69 746,40 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 69 746,40 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 
1. 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 23.02.2021 № 12/01-27-
РП. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2019-08-19-000013-1. 
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 – 13 949,28 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 6 974,64 грн; 



продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 6 974,64 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 146,3 м2 за адресою: Тлумацький р-н, с. Нижнів, вул. Котляревського, 45 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:  

окреме майно – приміщення лікарні ветеринарної медицини, А загальною площею 146,3 м2 

за адресою: Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Нижнів, вул. Котляревського, 45. 

Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова цегляна будівля ветлікарні з підвалом 

загальною площею 146,3 м2. Фундамент – бетон, стіни цегляні, покрівля – шифер. 
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: 25 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 – 262 614 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 131 307 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 131 307 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 – 26 261,40 грн; 



продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 13 130,70 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 13 130,70 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 5300 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. Нижнів, вул. Котляревського, 45. 

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 22.02.2021 № 235 «Про 

затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – приміщення 
лікарні ветеринарної медицини за адресою: Тлумацький р-н, с. Нижнів, вул. Котляревського, 45». 

Унікальний код в електронній торговій системі: 



UA-AR-P-2020-12-10-000001-3. 

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 – 2626,14 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1313,07 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 1313,07 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: адмі-

ністративний будинок, А загальною площею 253,5 м2; стайня, Б площею 46 м2; конюшня, В 

площею 46,1 м2 за адресою: Рогатинський р-н, с. Княгиничі, вул. Загребельки, 11 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:  

окреме майно – приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: адміністративний 

будинок, А загальною площею 253,5 м2; стайня, Б площею 46 м2; конюшня, В 

площею 46,1 м2 за адресою: Івано-Франківська область, Рогатинський р-н, с. Княгиничі, 
вул. Загребельки, 11. 

Дані про будівлі та земельні ділянки: двоповерхова цегляна будівля ветлікарні з підвалом 

загальною площею 253,5 м2. Фундамент – бутобетон, стіни цегляні, покрівля – шифер, підведений 

газ, опалення пічне. Цегляна будівля стайні з підвалом загальною площею 46 м2, фундамент – 

бутобетон, стіни цегляні, покрівля – шифер. Будівля конюшні площею 46,1 м2, фундамент – 
бутобетон, 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: 25 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 – 604 069,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 302 034,50 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 302 034,50 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 – 60 406,90 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 30 203,45 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 30 203,45 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 6300 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. Княгиничі, вул. Загребельки, 11. 



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 22.02.2021 № 236 «Про 
затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – приміщення 
лікарні ветеринарної медицини за адресою: Рогатинський р-н, с. Княгиничі, вул. Загребельки, 11». 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-12-10-000001-3. 

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 – 6040,69 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3020,35 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 3020,35 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 – автомобіля ВАЗ 21213, легкового, рік випуску – 1998, за 

адресою: м. Галич, пл. Волі, 1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: автомобіль ВАЗ 21213, легковий, 

рік випуску – 1998, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1. 

Дані про об’єкт: автомобіль ВАЗ 21213, загальний легковий, колір червоний, реєстраційний 

номер 5332 ІВА, номер шасі XTA212130W1333723, вид палива – бензин, пробіг за даними 
спідометра – 99305 км. Автомобіль знаходиться у незадовільному технічному стані. Експлуатація 
автомобіля як службового транспортного засобу закінчилася у жовтні 2009 року, зберігання 

автомобіля здійснювалося в гаражному приміщенні. Усі вузли та механізми потребують ремонту 
(двигун, зчеплення, коробка передач, карданний вал, задній міст, рульове управління, гальма 

передні, системи живлення, система охолодження, електрообладнання, двері передні, амортизатори 
передні, задні, щиток приладів). Обшивка салону, крісла передні і задні потребують заміни. Кузов, 
двері передні, крила передні і задні, кришка капоту, кришка багажника пошкоджені корозією. 

Автомобіль потребує пофарбування, покришки зношені. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні. 

Інформація про балансоутримувача: Галицька районна державна адміністрація, код ЄДРПОУ 
23806119. Адреса: Івано-Франківська область, м. Галич, пл. Волі, 1. 

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: 25 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 – 65 940 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 32 970 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 32 970 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 – 6594 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3297 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 3297 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 2200 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., м. Галич, пл. Волі, 1. 
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 22.02.2021 № 238 «Про 
затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – автомобіля ВАЗ 
21213 за адресою: м. Галич, пл. Волі, 1». 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-12-09-000001-1. 

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 – 659,40 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 329,70 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 329,70 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 – автомобіля ГАЗ 31105, легкового седан-В, 2004 року 

випуску за адресою: м. Тисмениця, вул. Галицька, 17 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:  

автомобіль ГАЗ 31105, легковий седан-В, 2004 року випуску  за адресою: Івано-Франківська 
обл., м. Тисмениця, вул. Галицька, 17. 

Дані про об’єкт: автомобіль ГАЗ 31105, легковий седан-В, колір сірий, реєстраційний номер 

55540 ІВ, номер шасі 31105040045781, об’єм двигуна – 2445 см3, вид палива – бензин, пробіг за 
даними спідометра – 209239 км. Автомобіль перебуває у незадовільному технічному стані. 

Експлуатація автомобіля як службового транспортного засобу закінчилася у 2014 році, зберігання 
автомобіля здійснювалося в гаражному приміщенні. Передні та задні крила, бампери, арки 
пошкоджені корозією. В салоні зламаний кран опалювача та заслінки, у дверях протерлись 

ущільнювачі, сидіння мають потертості. Поржавіла верхня частина бензобаку, не працюють 



амортизатори, проржавів глушник, потускніло скло фар та рефлектори, вийшов з ладу акумулятор. 
Автомобіль потребує рихтування, пофарбування, диски та колісні кришки зношені. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні. 
Інформація про балансоутримувача: Тисменицька районна державна адміністрація, код ЄДРПОУ 

20563188. Адреса: Івано-Франківська область, м. Тисмениця, вул. Галицька, 17. 

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: 25 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 – 43 960,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 21 980,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 21 980,00 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 – 4396,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2198,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 2198,00 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 2200 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., м. Тисмениця, вул. Галицька, 17. 
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 22.02.2021 № 237 «Про 

затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – автомобіля ГАЗ 
31105 за адресою: м. Тисмениця, вул. Галицька, 17». 

Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2020-12-09-000002-2. 

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 – 439,60 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 219,80 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 219,80 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. 
 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях про продаж об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій у 

кількості 3 979 276 штук, що становить 100 % статутного капіталу Акціонерного товариства 



«Хімтекстильмаш»,  код за ЄДРПОУ 14314311, що знаходиться за адресою:  

14001, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Повне найменування товариства: Акціонерне товариство «Хімтекстильмаш» (АТ «Хімтек-

стильмаш»). 

Місцезнаходження товариства: 14001, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110. 
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 14314311. 

Розмір статутного капіталу товариства: 994 819,00 грн. 
До продажу пропонується державний пакет акцій АТ «Хімтекстильмаш» у кількості 3 979 276 

штук, що становить 100 % статутного капіталу товариства. 
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.01.2021 – 31 особа. 
Географічна локація: товариство знаходиться на околиці міста Чернігів, у промисловій зоні, поряд 

з трасою міжнародного значення Е95, що є частиною європейського маршруту. 
Підприємство у своїй структурі має: 

Дочірнє підприємство «Хімтекстильмаш-сервіс» Акціонерного товариства «Хімтекстильмаш», код 
за ЄДРПОУ 38271092 (юридична особа). Предметом діяльності є підготовка та підписання 
господарських договорів на виготовлення продукції за основною номенклатурою Підприємства, 

розробка технічної документації, технологічних процесів, інструкцій, кошторисів та ін. на 
продукцію, організація та проведення випробувань, обслуговування та ремонт обладнання 

виготовленого Підприємством. 
Cтруктурний підрозділ – Дослідний завод Акціонерного товариства «Хімтекстильмаш», код за 

ЄДРПОУ 24553985 (без права юридичної особи). Предметом діяльності структурного підрозділу є 

виготовлення, монтаж і наладка та реалізація обладнання за основною номенклатурою Підприємства. 
Товариство має зареєстровану торгову марку (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 397). 

У АТ «Хімтекстильмаш» наявні можливості для виконання робіт з виготовлення обладнання для 
масложирової, переробної, харчової та інших галузей. 

Товариство є єдиним розробником на території України вальцових верстатів (В-400/93), 

що використовуються для механічного розмелювання ядер насіння олійних культур. 
Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 72.19 – Дослідження й експериментальні розробки  

у сфері інших природничих і технічних наук. 
Основна номенклатура: 
машини і обладнання для виробництва хімічних, природних та мінеральних ниток, волокон і 

волокнистих матеріалів виробничо-технічного і побутового призначення; 
машини і обладнання для харчової промисловості і переробки продукції агропромислового  

комплексу. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

Продукція (роботи, послуги) 
Одиниця 
виміру 

За 2018 рік За 2019 рік За 2020 рік 

 Обсяг виробництва тис. грн 3 446,1 2 396,3 1 421 

з них:     

Виготовлення запасних частин для 

сількогосподарського обладнання 

тис. грн 127,5 18,9 10,1 

Виготовлення запасних частин для 
обладнання (по кресленням замовника) 

тис. грн 1009,2 855,9 241,5 

Виготовлення запасних частин для 
масложирової промисловостi 

тис. грн 1789,2 761,6 789,1 

Ремонт обладнання тис. грн 43,3 151,8 114,7 

Інші послуги тис. грн 476,9 608,1 265,6 

 



Експортна продукція (роботи, послуги) – відсутня. 

Основні показники господарської діяльності  

АТ «Хімтекстильмаш» 

за останні три роки 

№ 
з/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1 Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 8778 9141 9834 

1.1 Необоротні активи тис. грн 6078 6238 6272 

1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 3611 3611 3611 

1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних 
інвестицій  

тис. грн – – – 

1.1.3 Балансова вартість основних засобів  тис. грн 2467 2627 2661 

1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн – – – 

1.2 Оборотні активи тис. грн 2666 2869 3528 

1.2.1 Запаси тис. грн 561 683 562 

1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість (ф1, 
р.1125+1130+1135+1140+1145+1155) 

тис. грн 2028 2140 2822 

1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 77 46 144 

1.3. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

тис. грн 34 34 34 

2 Пасиви тис. грн 8778 9141 9834 

2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн -13877 -9385 -9976 

2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 
1595) 

тис. грн – – – 

2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 22655 18526 19810 

2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість (ф1, рядок 
1695 – 1660 – 1665 – 1670) 

тис. грн 22655 18526 19810 

3 Доходи всього, в тому числі: тис. грн 8724 7687 7159 

3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

тис. грн 3519 2348 1410 

3.2 Інші операційні доходи  тис. грн 5119 5339 5749 

3.3 Інші доходи  тис. грн 86 – – 

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 9916 8189 7750 

4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

тис. грн 2932 1990 1169 

4.2 Адміністративні витрати тис. грн 2883 3105 3066 

4.3 Витрати на збут тис. грн – – – 

4.4 Інші операційні витрати тис. грн 4101 3094 3515 

4.5 Інші витрати тис. грн – – – 

4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн – – – 

5 Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -1192 -502 -591 

6 Середня кількість всіх працівників осіб 40 36 31 

7 Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн 2619,3 2530,1 2186,9 



№ 
з/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

8 Середньомісячна заробітна плата грн 5456,9 5856,7 5878,8 

 

Відповідно за даними останньої фінансової звітності за підсумками 2020 року АТ «Хімтекстиль-
маш» не має боргів із заробітної плати. Проте має значну кредиторську заборгованість, а саме: 

Найменування показника 

Кредиторська заборгованість  
станом на 01.01.2021, тис. грн 

усього  

у тому числі: 

прострочена 
менше 30 днів  

прострочена 
більше 360 днів  

Заборгованість із виплати заробітної плати 7 7 – 

Заборгованість зі сплати податків і зборів  18128 199 17 929 

Заборгованість перед постачальниками  360 178 182 

Кредити, отримані у вітчизняних банках 1 315  1 315 

Загальна сума кредиторської заборгованості 19 810 384 19 426 

 

Заборгованість зі сплати податків і зборів  

станом на 01.01.2021 

Кредитор, вид податків Сума боргу, тис. грн 

Пенсійний фонд України, в тому числі: 4 847,50 

Внески  678,40 

Наукові пенсії 3950,80 

Пільгові пенсії 218,30 

Державна фіскальна служба, в тому числі: 12 869,70 

Податок на землю 5 823,00 

ПДВ 2 807,00 

Єдиний соціальний внесок 2 436,70 

ПДФО з фізичних осіб 1 743,00 

Військовий збір 60,00 

Фонду зайнятості 58,00 

Фонд зайнятості інвалідів  32,00 

Фонду соц. страхування від нещасних випадків  4,00 

НКЦПФР (штрафні санкції) 193,00 

Разом 18 004,20 

 
За наявними боргами АТ «Хімтекстильмаш» Державною виконавчою службою в 2009 році було 

відкрито зведене виконавче провадження № 14582632 (залишок, що підлягає стягненню станом на 
01.01.2021, – 9 399 219,19 грн) та накладено арешт на майно. 

 

 



Відомості про земельну ділянку,  

яку використовує Товариство 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

(м2) 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  

Цільове 
призначення  

Форма власності, 
підстава на право 

користування 
земельною ділянкою, 

інформація про 
обтяження 

Земельна 
ділянка 

м. Чернігів, 
вул. Івана 

Мазепи, 110 

79386 7410100000:01:036:0686 

Для розміщення та 
експлуатації 

основних, 
підсобних і 
допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств 

переробної, 
машинобудівної та 
іншої 

промисловості 

Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 
реєстрацію іншого 
речового права 

№ 191078480 
від 02.12.2019. 

Знаходиться в 
постійному 
користуванні АТ «Хім-

текстильмаш» 

 

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо). 
До складу необоротних активів Товариства входить комплекс будівель загальною площею більше 

35 тис. м2 переважно виробничого та складського призначення. Функціональне використання – 
здійснення господарської діяльності. 

Назва 
Адреса  

розташування 

Загальна 
площа 

(м2) 

Функц.  

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності та 

власник 

Інженерний 

лабораторний корпус 

м. Чернігів, вул. Івана 

Мазепи, 110 

4 786 Офісне 

приміщення 

Не 

зареєстровано 

АТ «Хімтек-

стильмаш» 

Будівля 
лабораторного 

корпусу (старий) 

м. Чернігів, вул. Івана 
Мазепи, 110 

340 Виробничі 
приміщення 

Не 
зареєстровано 

АТ «Хімтек-
стильмаш» 

Дослідне 
виробництво 

м. Чернігів, вул. Івана 
Мазепи, 110 

8 779 Виробничі 
приміщення 

Не 
зареєстровано 

АТ «Хімтек-
стильмаш» 

Експериментальний 

корпус (виробничий) 

м. Чернігів, вул. Івана 

Мазепи, 110 

9 756 Виробничі 

приміщення 

Не 

зареєстровано 

АТ «Хімтек-

стильмаш» 

Прохідний пункт м. Чернігів, вул. Івана 
Мазепи, 110 

33 Розміщення 
прохідної 

Не 
зареєстровано 

АТ «Хімтек-
стильмаш» 

Лабораторний корпус 
(новий) з прибудовою 
будівлі їдальні 

м. Чернігів, вул. Івана 
Мазепи, 110 

6 396 Виробничі 
приміщення 

Не 
зареєстровано 

АТ «Хімтек-
стильмаш» 

Гаражі м. Чернігів, вул. Івана 
Мазепи, 110 

599 Розміщення 
транспортних 
засобів  

Не 
зареєстровано 

АТ «Хімтек-
стильмаш» 

Склади паливно-
мастильних 
матеріалів  

м. Чернігів, вул. Івана 
Мазепи, 110 

170 Складські 
приміщення 

Не 
зареєстровано 

АТ «Хімтек-
стильмаш» 

Склад хімікатів  м. Чернігів, вул. Івана 
Мазепи, 110 

480 Складські 
приміщення 

Не 
зареєстровано 

АТ «Хімтек-
стильмаш» 



Назва 
Адреса  

розташування 

Загальна 
площа 

(м2) 

Функц.  
використання 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 

Форма 

власності та 
власник 

Склад балонів  м. Чернігів, вул. Івана 
Мазепи, 110 

71 Складські 
приміщення 

Не 
зареєстровано 

АТ «Хімтек-
стильмаш» 

Овочесховище м. Чернігів, вул. Івана 

Мазепи, 110 

473 Складські 

приміщення 

Не 

зареєстровано 

АТ «Хімтек-

стильмаш» 

Очисні споруди  м. Чернігів, вул. Івана 
Мазепи, 110 

– Інженерна 
інфраструктура 

Не 
зареєстровано 

АТ «Хімтек-
стильмаш» 

Склад обладнання та 

інвентарю 

м. Чернігів, вул. Івана 

Мазепи, 110 

285 Складські 

приміщення 

Не 

зареєстровано 

АТ «Хімтек-

стильмаш» 

Матеріальний склад 
інституту 

м. Чернігів, вул. Івана 
Мазепи, 110 

885 Складські 
приміщення 

Не 
зареєстровано 

АТ «Хімтек-
стильмаш» 

Матеріальний склад 
заводу (під 
запчастини) 

м. Чернігів, вул. Івана 
Мазепи, 110 

206 Складські 
приміщення 

Не 
зареєстровано 

АТ «Хімтек-
стильмаш» 

Прибудова до 
дослідного 
виробництва (під 

тренажерний зал) 

м. Чернігів, вул. Івана 
Мазепи, 110 

238 Виробничі 
приміщення 

Не 
зареєстровано 

АТ «Хімтек-
стильмаш» 

 

Крім того, Товариство має в своїх активах виробничі верстати в кількості 56 штук, а саме: токарні, 
розточні, шліфувальні, фрезерні, заточні, стругальні різних модифікацій та конструктиву та інше 
виробниче обладнання. 

Енергопотреби підприємства забезпечують дві електропідстанції потужністю по 445 тис. кВт 
кожна. 

Частина нерухомого майна Товариства перебуває в оренді. Станом на 01.01.2021 загальна площа 

приміщень, що перебувають в оренді, – 11,3 тис. м2. 

№ Орендар 
Назва об’єкта 

оренди 

Орендована 

площа (м2) 

Цільове 
призначення 

оренди 

Реквізити договору 
оренди та строк дії 

Орендна 

плата за 
місяць 

без ПДВ 
(грн)  

1 ООО «Неоком»  Інженерно-лабора-
торний корпус, інв. 
№ Я 0100004 

4,50 
Бездротовий 
зв’язок  

№ 7Д-21 
від 01.01.2021  
(термін дії – 1 рік) 

470,00 

2 ФО Коломієць Ю. 

В.  

Інженерно-лабора-

торний корпус, інв. 
№ Я 0100004 

50,00 

Виробнича 

діяльність 

№ 26А-19 

від 15.07.2019 
(термін дії – 
15.07.2021) 

1500,00 

3 ФОП Пилипченко Інженерно-лабора-
торний корпус, інв. 

№ Я 0100004 
42,70 

Виробнича 
діяльність 

№ 24А-20 
від 01.01.2020 

(термін дії – 
31.12.2021) 

1244,00 

4 ТОВ «Аграрно-
хімічна компанія» 

Інженерно-лабора-
торний корпус, інв. 

№ Я 0100004 

42,70 
Офісне 
приміщення 

№ 1Д-21 
від 01.01.2021 

(термін дії – 1 рік) 

2119,41 



№ Орендар 
Назва об’єкта 

оренди 

Орендована 

площа (м2) 

Цільове 
призначення 

оренди 

Реквізити договору 
оренди та строк дії 

Орендна 

плата за 
місяць 

без ПДВ 
(грн)  

5 ТОВ Клиндо Інженерно-лабора-
торний корпус, інв. 

№ Я 0100004 
24,60 

Виробнича 
діяльність 

№ 7Д-18 
від 01.04.2018 

(термін дії – 
01.04.2021) 

712,26 

6 ФОП Надері Б. Д. Інженерно-лабора-
торний корпус, інв. 
№ Я 0100004 

72,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 8А-19 
від 01.01.2019 
(термін дії – 

31.12.2021) 

2160,00 

7 Сіверська 

інвестиційна група 

Інженерно-лабора-

торний корпус, інв. 
№ Я 0100004 

39,57 

Офісне 

приміщення 

№ 6Д-18 

від 01.03.2018 
(термін дії – 

01.03.2021) 

1964,05 

8 ФО Глухов В. В. Інженерно-лабора-

торний корпус, інв. 
№ Я 0100004 

42,70 

Складські 

приміщення 

№ 30А-20 

від 01.03.2020 
(термін дії – 1 рік) 

1766,17 

9 ФОП Лях Г.В. Інженерно-лабора-
торний корпус, інв. 

№ Я 0100004 
19,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 20А-19 
від 01.03.2019 

(термін дії – 
01.03.2021) 

550,12 

10 ФОП Лях Г.В. Інженерно-лабора-
торний корпус, інв. 
№ Я 0100004 

48,70 

Виробнича 
діяльність 

№ 18А-19 
від 01.03.2019 
(термін дії – 

01.03.2021) 

1461,00 

11 ТОВ «Метал 

Холдинг Трейд» 

Інженерно-лабора-

торний корпус, інв. 
№ Я 0100004 

12,13 

Офісне 

приміщення 

№ 23Д-20 

від 01.11.2020 
(термін дії – 1 рік) 

602,08 

12 ТОВ 
«Енерготехприлад» 

Інженерно-лабора-
торний корпус, інв. 

№ Я 0100004 

140,00 
Виробнича 
діяльність 

№ 6Д-21 
від 01.01.2021 

(термін дії – 1 рік) 

4053,55 

13 ФОП Закарян К. Л. Інженерно-лабора-

торний корпус, інв. 
№ Я 0100004 

42,70 

Виробнича 

діяльність 

№ 54А-20 

від 01.11.2020 
(термін дії – 1 рік) 

1800,00 

14 ФОП Зименок М. 
С. 

Інженерно-лабора-
торний корпус, інв. 

№ Я 0100004 
125,60 

Виробнича 
діяльність 

№ 28А-19 
від 15.10.2019 

(термін дії – 
16.10.2021) 

3768,00 

15 ФОП Кисла І.В. Інженерно-лабора-
торний корпус, інв. 

№ Я 0100004 

3,40 
Виробнича 
діяльність 

№ 36А-20 
від 29.06.2020 

(термін дії – 1 рік) 

100,00 

16 ФО Карпенко Є. М. Інженерно-лабора-

торний корпус, інв. 
№ Я 0100004 

9,00 

Виробнича 

діяльність 

№ 39А-20 

від 01.07.2020 
(термін дії – 1 рік) 

270,00 



№ Орендар 
Назва об’єкта 

оренди 

Орендована 

площа (м2) 

Цільове 
призначення 

оренди 

Реквізити договору 
оренди та строк дії 

Орендна 

плата за 
місяць 

без ПДВ 
(грн)  

17 ФО Шумна Ю.Д. Інженерно-лабора-
торний корпус, інв. 

№ Я 0100004 

26 
Виробнича 
діяльність 

№ 14А-21 
від 08.02.2021 

(термін дії – 1 рік) 

780,00 

18 ФОП Донбас.  Гаражі, інв. № Я 

01000029 
40,00 

Виробнича 

діяльність 

№ 25А-20 

від 01.02.2020 
(термін дії – 
01.02.2022) 

680,00 

19 ТОВ «Аграрно-
хімічна компанія» 

Гаражі, інв. № Я 
01000029 72,00 

Складські 
приміщення 

№ 3Д-21 
від 01.01.2021 

(термін дії – 1 рік) 

1080,00 

20 ТОВ 
«Редуктортехпром» 

Гаражі, інв. № Я 
01000029 193,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 5Д-21 
від 01.01.2021 
(термін дії – 1 рік) 

2386,00 

21 ФОП 
Осмаловський О. С. 

Гаражі, інв. № Я 
01000029 

24,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 29А-19 
від 01.11.2019 

(термін дії – 
01.11.2021) 

336,00 

22 ФОП Мокроусов О. 
С. 

Гаражі, інв. № Я 
01000029 107,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 51А-20 
від 23.11.2020 

(термін дії – 1 рік) 

856,00 

23 ФО Серик О. І. Гаражі, інв. № Я 

01000029 52,6 

Складські 

приміщення 

№ 15А-21 

від 01.02.2021 
(термін дії – 1 рік) 

842,00 

23 ФОП Шульга  Дослідний Завод, 
інв. № 1-005 172,30 

Виробнича 
діяльність 

№ 31А-20 
від 01.05.2020 

(термін дії – 1 рік) 

4945,70 

24 ТОВ «УЛЬТРА 

ТРЕЙДІНГ» 

Дослідний Завод, 

інв. № 1-005 
404,30 

Виробнича 

діяльність 

№ 1Д -20 

від 18.12.2019 
(термін дії – 
01.01.2022) 

7681,70 

25 ТОВ «УЛЬТРА 
ТРЕЙДІНГ» 

Дослідний Завод, 
інв. № 1-005 

42,00 

Офісне 
приміщення 

№ 2Д -20 
від 01.01.2020 

(термін дії – 
01.01.2022) 

1074,32 

26 ТОВ «УЛЬТРА 
ТРЕЙДІНГ» 

Дослідний Завод, 
інв. № 1-005 

43,60 

Складські 
приміщення 

№ 3Д -20 
від 01.01.2020 

(термін дії – 
01.01.2022) 

929,37 

27 ФО Довженко Є. В. Дослідний Завод, 
інв. № 1-005 132,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 8Д-21 
від 15.01.2021 

(термін дії – 1 рік) 

2500,00 



№ Орендар 
Назва об’єкта 

оренди 

Орендована 

площа (м2) 

Цільове 
призначення 

оренди 

Реквізити договору 
оренди та строк дії 

Орендна 

плата за 
місяць 

без ПДВ 
(грн)  

28 ТОВ 
«Редуктортехпром» 

Дослідний Завод, 
інв. № 1-005 112,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 4Д-21 
від 01.01.2021 

(термін дії – 1 рік) 

2128,00 

29 ПП «Фірма 

«Роднік-Т» 

Дослідний Завод, 

інв. № 1-005 
456,00 

Виробнича 

діяльність 

№ 9Д-20 

від 01.01.2020 
(термін дії – 
01.01.2022) 

8664,00 

30 ПП «Фірма 
«Роднік-Т» 

Дослідний Завод, 
інв. № 1-005 

45,00 

Складські 
приміщення 

№ 10Д-20 
від 01.01.2020 

(термін дії – 
01.01.2022) 

959,21 

31 ФОП Ганич М. Л. Дослідний Завод, 
інв. № 1-005 

20,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 16А-19 
від 01.03.2019 

(термін дії – 
01.03.2021) 

380,00 

32 ФОП  
Ганич М. Л. 

Дослідний Завод, 
інв. № 1-005 

7,40 

Складські 
приміщення 

№ 17А-19 
від 01.03.2019 

(термін дії – 
01.03.2021) 

163,68 

33 ФОП  
Ганич М. Л. 

Дослідний Завод, 
інв. № 1-005 15,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 61А-20 
від 01.12.2020 
(термін дії – 1 рік) 

285,00 

34 ТОВ  
Гранко-плюс 

Дослідний Завод, 
інв. № 1-005 12,00 

Офісне 
приміщення 

№ 9Д-21 
від 01.01.2021 

(термін дії – 1 рік) 

307,0 

35 ФО Воробей В. С. Дослідний Завод, 

інв. № 1-005 25,80 

Складські 

приміщення 

№ 55А-20 

від 01.11.2020 
(термін дії – 1 рік) 

550,00 

36 ФО Саміров В. Б. Дослідний Завод, 
інв. № 1-005 

4,00 

Складські 
приміщення 

№ 34А-19 
від 01.11.2019 

(термін дії – 
01.11.2021) 

150,00 

37 ТОВ «Інтернет – 

системи» 

Дослідний Завод, 

інв. № 1-005 144,00 

Виробнича 

діяльність 

№ 21Д -20 

від 01.11.2020 
(термін дії – 1 рік) 

2736,00 

38 ФОП Симоненко 
М. В. 

Дослідний Завод, 
інв. № 1-005 30,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 49А-20 
від 16.11.2020 

(термін дії – 1 рік) 

700,00 

39 ФО Скок Н. О. Дослідний Завод, 

інв. № 1-005 66,00 

Виробнича 

діяльність 

№ 40А-20 

від 01.10.2020 
(термін дії – 1 рік) 

1320,00 



№ Орендар 
Назва об’єкта 

оренди 

Орендована 

площа (м2) 

Цільове 
призначення 

оренди 

Реквізити договору 
оренди та строк дії 

Орендна 

плата за 
місяць 

без ПДВ 
(грн)  

40 ФОП Мозгова Л. В. Дослідний Завод, 
інв. № 1-005 195,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 41А-20 
від 15.10.2020 
(термін дії – 1 рік) 

4290,00 

41 ПП «Фірма 
«Роднік-Т» 

Дослідний Завод, 
інв. № 1-005 72 

Виробнича 
діяльність 

№ 11Д-21 
від 01.02.2021 

(термін дії – 1 рік) 

1584,00 

42 ФОП Гладиш Опитне 

виробництво 
синтетичних 
волокон, інв. 

№ Я10012 

164,00 

Виробнича 

діяльність 

№ 12А-19 

від 11.03.2019 
(термін дії – 
11.03.2021) 

3116,00 

43 ФО Легеза Є. В. Опитне 

виробництво 
синтетичних 

волокон, інв. 
№ Я10012 

135,00 

Виробнича 

діяльність 

№ 57А-20 

від 01.11.2020 
(термін дії – 1 рік) 

2430,00 

44 ФО Савкин Ю. С. Опитне 
виробництво 
синтетичних 

волокон, інв. 
№ Я10012 

103,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 58А-20 
від 01.11.2020 
(термін дії – 1 рік) 

1957,00 

45 ФОП Шумейко О. 
В. 

Опитне 
виробництво 
синтетичних 

волокон, інв. 
№ Я10012 

387,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 19А-20 
від 01.01.2020 
(термін дії – 

01.01.2022) 

7740,00 

46 ФОП Колісник  Опитне 
виробництво 

синтетичних 
волокон, інв. 
№ Я10012 

800,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 9А-20 
від 01.01.2020 

(термін дії – 
01.01.2022) 

15200,00 

47 ФОП 
Наровлянский О. І. 

Опитне 
виробництво 

синтетичних 
волокон, інв. 
№ Я10012 

53,40 

Складські 
приміщення 

№ 15А-18 
від 01.03.2018 

(термін дії – 
01.03.2021) 

1194,30 

48 ТОВ «АРТИЗ» Опитне 
виробництво 

синтетичних 
волокон, інв. 

№ Я10012 

1 586,80 

Виробнича 
діяльність 

№ 20Д -20 
від 01.11.2020 

(термін дії – 1 рік) 

28562,40 



№ Орендар 
Назва об’єкта 

оренди 

Орендована 

площа (м2) 

Цільове 
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(грн)  

49 ТОВ «УЛЬТРА 
ТРЕЙДІНГ» 

Опитне 
виробництво 
синтетичних 

волокон, інв. 
№ Я10012 

340 

Виробнича 
діяльність 

№ 13Д -21 
від 01.02.2021 
(термін дії – 1 рік) 

6800,00 

50 ФОП Письмак  Лабораторний 
корпус та їдальня, 

інв. № Я 1000026  
167,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 1А-19 
від 01.01.2019 

(термін дії – 
01.01.2022) 

3841,00 

51 ФОП Півторацький  Лабораторний 

корпус та їдальня, 
інв. № Я 1000026 

199,00 

Виробнича 

діяльність 

№ 8А-20 

від 01.01.2020 
(термін дії – 

01.01.2022) 

4577,00 

52 ФОП Письмак О. 

А. 

Лабораторний 

корпус та їдальня, 
інв. № Я 1000026  

457,00 

Виробнича 

діяльність 

№ 10А-19 

від 01.02.2019 
(термін дії – 
01.01.2022) 

10511,00 

53 ФОП Кияшко Склад матеріально-
технічного 

постачання, інв. 
№ Я 0100013 

720,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 7Д-20 
від 01.01.2020 

(термін дії – 
01.01.2022) 

13680,00 

54 ФОП Мохов  Склад для запасних 
частин, інв. № 1-
009 

198,20 
Складські 
приміщення 

№ 13А- 21 
від 01.01.2021 
(термін дії – 1 рік) 

4667,96 

55 ФО Радченко О. О. Склад хімікатів, 
інв. № 1-007 

27,00 

Складські 
приміщення 

№ 33А-18 
від 11.05.2018 

(термін дії – 
11.05.2021) 

305,45 

56 ФОП Никитенко  Інженерний корпус, 
інв. № Я 1000010 64,70 

Виробнича 
діяльність 

№ 56А-20 
від 01.11.2020 
(термін дії – 1 рік) 

1100,00 

57 ФОП Тригубенко Інженерний корпус, 
інв. № Я 1000010 70,60 

Виробнича 
діяльність 

№ 59А-20 
від 01.11.2020 

(термін дії – 1 рік) 

1200,00 

58 ФО Ковальов Ю. А. Інженерний корпус, 

інв. № Я 1000010 25,00 

Складські 

приміщення 

№ 60А-20 

від 01.11.2020 
(термін дії – 1 рік) 

283,00 

59 ТОВ «Аграрно-
хімічна компанія» 

Інженерний корпус, 
інв. № Я 1000010 152,60 

Складські 
приміщення 

№ 2Д-21 
від 01.01.2021 
(термін дії – 1 рік) 

2289,00 

60 Громадська 
організація 

«Активний 
відпочинок» 

Спецпідвал Я 
0100028 

200,00 

Інше 
використання 

№ 4А-21 
від 01.01.2021 

(термін дії – 1 рік) 

2000,00 
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61 Громадська 
організація 
«Активний 

відпочинок» 

Плац 
овочесховища, інв. 
№ Я02000062 

200,00 

Інше 
використання 

№ 5А-21 
від 01.01.2021 
(термін дії – 1 рік) 

1000,00 

62 ПП  

«АТП-2017» 

Прохідний пункт, 

інв. № Я0100008 
10,00 

Розміщення 

торг. обєкта з 
продажу 

продовольчих 
товарів  

№ 45А-20 

від 29.11.2020 
(термін дії – 1 рік) 

405,00 

63 ФО Лебідь С. М. Внутрішній плац 

під’їзд, інв. 
№ Я0200054 

199,90 

Збереження 

матеріальних 
цінностей 

№ 53А-20 

від 01.11.2020 
(термін дії – 1 рік) 

719,64 

64 ФОП Мохов Є. С.  Внутрішній плац 
під’їзд, інв. 

№ Я0200054 

199,80 
Збереження 
матеріальних 

цінностей 

№ 52А-20 
від 01.11.2020 

(термін дії – 1 рік) 

719,64 

65 ФОП  

Новік М. А. 

Внутрішній плац 

під’їзд, інв. 
№ Я0200054 

160,00 

Інше 

використання 

№ 22А-19 

від 27.05.2019 
(термін дії – 
27.05.2021) 

710,92 

66 ФОП Кияшко Площадка для 
мийки, інв. 

№ Я0100017 
520,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 8Д-20 
від 01.01.2020 

(термін дії – 
01.01.2022) 

1300,00 

67 ФОП Деревянко В. 
Л. 

Площадка для 
мийки, інв. 

№ Я0100017 
54,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 29А-20 
від 16.03.2020 

(термін дії – 
16.03.2021) 

324,00 

68 ФОП Никитенко  Склад газобалонів, 
інв. № Я0100017 

14,00 

Виробнича 
діяльність 

№ 26А-20 
від 01.02.2020 

(термін дії – 
01.02.2022) 

170,00 

69 ПП АТП -217 Склад газобалонів, 
інв. № Я0100017 42,00 

Складські 
приміщення 

№ 32А-20 
від 01.06.2020 
(термін дії – 1 рік) 

504,00 

 
Товариство не є об’єктом культурної спадщини. 

Держаних замовлень не отримувало, мобілізаційних завдань немає. 
У підвалі нового лабораторного корпусу, розташованого на території АТ «Хімтекстильмаш», 

знаходиться об’єкт цивільної оборони – сховище № 95550 загальною площею 486,84 м2. 
Крім того, Товариство перебуває на обліку в Центральному державному науково-технічному архіві 

України і внесено до списку юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, 
який затверджений Державною архівною службою України. Науково-технічна документація, 

розроблена за час діяльності Товариства до моменту його приватизації, є власністю держави. 



Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: у процесі діяльності товариство 
не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, не 

утворює та не розміщує відходи; не здійснює сплату екологічних зборів та платежів. 
Незважаючи на значний обсяг зобов’язань, всі основні виробничі засоби, необхідні для реалізації 

бізнес-проектів, збережені. У разі залучення інвестицій товариство здатне швидко відновити 
виробничий потенціал. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами можна ознайомитися у 

віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: 
http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої можна отримати шляхом укладення договору з 

органом приватизації щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про 
об’єкт приватизації. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 31 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 

Аукціон проводиться відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» (далі – Закон) 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 частиною другою статті 8 Закону. 

Відповідно до ст. 20 Закону у випадках, передбачених законодавством про захист економічної 
конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на 
безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує 

досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного 
суб’єкта господарювання або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на 

концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію  
встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. 

Відповідно до ст. 28 Закону правонаступництво щодо акцій (часток), придбаних у процесі 

приватизації, які належали державі (територіальній громаді) в майні суб’єктів підприємницької 
діяльності, створених за участю державних (комунальних) підприємств, підтверджується договором 

купівлі-продажу. 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 994 819,00 грн (дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі вісімсот дев’ятнадцять 

гривень 00 коп.) (без ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 497 409,50 грн (чотириста дев’яносто сім тисяч чотириста 

дев’ять гривень 50 коп.) (без ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 497 409,50 грн (чотириста дев’яносто сім тисяч чотириста дев’ять гривень 50 коп.) (без 

ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 99 481,90 грн (без ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 49 740,95 грн (без ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 49 740,95 грн (без ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

 



УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій у кількості 3 979 276 штук, 

що становить 100 % статутного капіталу АТ «Хімтекстильмаш», зобов’язаний від дати переходу 
права власності на пакет акцій забезпечити: 

погашення протягом 5 років заборгованості АТ «Хімтекстильмаш» перед державним бюджетом, 
Пенсійним фондом та соціальними фондами України, яка складеться на дату переходу до покупця 
права власності на пакет акцій; 

недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним 
органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів  3, 

4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести 
місяців; 

виконання колективного договору, який діє на Товаристві на дату переходу права власності, 

протягом строку його дії, а після закінчення строку його дії – укладення нового або внесення змін до 
укладеного договору в установленому законодавством порядку та забезпечення його виконання 

(стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»); 
виконання заходів цивільного захисту відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України  

(статті 20, 32, 55 Кодексу цивільного захисту України); 

збереження науково-технічної документації, що є джерелом формування Національного архівного 
фонду, та передачу його до відповідної архівної установи. 

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, 
становить 5 років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно 
до вимог частини третьої статті 27 Закону. 

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 Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях; 

Код ЄДРПОУ 43173325; 
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного внеску та 

оплати покупцем придбаного об’єкта); 
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ; 
МФО 820172. 

Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску); 
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ 

МФО 820172; 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 
в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях; 

Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039; 
Код за ЄДРПОУ 43173325; 
Рахунок: UA383007110000025300052600820; 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна; 

МФО 300711; 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU; 

Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine; 
Code YeDRPOU: 43173325; 

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»; 



Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE; 
MFO 300711; 

SWIFT: PBANUA2X; 
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).  

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: 
у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта. 

Телефон (0462) 672-034, відповідальна особа: в. о. голови правління Болтян Оксана Іванівна. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях. 

Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. 
Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й поверх, кімната 

319, тел. (0462) 676-302, 
Адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.  
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. 

Перерва на обід з 13.00 до 13.48. 
Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 676-302, е-mail: korpprava_74@ 

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 Київській, Черкаській  та 
Чернігівській областях від 24 лютого 2021 р. № 13/127. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2020-01-

09-000006-2. 

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 –1 % від стартової ціни об’єкта приватизації для: 

аукціону з умовами – 9 948,19 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 974,10 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 4 974,10 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. 

 
 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 

відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про продаж об’єкта 

малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля 

ветлікарні, літ. «А», загальною площею 471,2 м2;  пожежний резервуар (І) об’ємом 191,0 м3 

за адресою: Закарпатська область, Великоберезнянський р-н, смт Великий Березний, 

вул. Партизанська, 54, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби 

в Закарпатській області, код ЄДРПОУ 40314229 



 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно –  

група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля ветлікарні, літ. «А», загальною 

площею 471,2 м2;  

пожежний резервуар (І) об’ємом 191,0 м3. 

Місцезнаходження: Закарпатська область, Великоберезнянський р-н, смт Великий Березний, 

вул. Партизанська, 54. 
Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, 

код за ЄДРПОУ 40314229. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: 

нежитлова будівля ветлікарні, літ. «А», загальною площею 471,2 м2; пожежний резервуар (І) 

об’ємом 191,0 м3. 
Технічна характеристика об’єкта: до складу групи інвентарних об’єктів входить: 
нежитлова будівля ветлікарні, яка являє собою окремо стоячу двоповерхову будівлю, загальною 

площею 471,2 м2. Стіни будівлі цегляні, покрівля будівлі зруйнована, двері та вікна демонтовані, 
стіни та перегородки – частково частково зруйновані; 

пожежний резервуар являє собою підземну конструкцію глибиною 1,5 м, об’ємом 191,0 м3. Об’єкт 
в цілому перебуває в незадовільному технічному стані. 

Реєстраційний номер об’єкта: 2143236721208. 

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,9009 га 
згідно з Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою від 04.11.2008, 
серія ЯЯ № 08-7963. Кадастровий номер земельної ділянки : 2120855100:04:001:0001. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 31 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 об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – групи 

інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля ветлікарні, літ. «А», загальною площею 471,2 м2; 

пожежний резервуар (І) об’ємом 191,0 м3 за адресою: Закарпатська область, Великоберезнянський р-
н, смт Великий Березний, вул. Партизанська, 54, що перебуває на балансі Головного управління 
Держпродспоживслужби в Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 40314229, 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 окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля ветлікарні, 

літ. «А», загальною площею 471,2 м2; пожежний резервуар (І) об’ємом 191,0 м3 за адресою: 
Закарпатська область, Великоберезнянський р-н, смт Великий Березний, вул. Партизанська, 54, 

що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, код 
ЄДРПОУ 40314229, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 
 

 



СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 54736,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 27368,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 27368,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 5473,60 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2736,80 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2736,80 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 мінімальної заробітної плати на 1 січня  

поточного року – 1200,00 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 Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 
Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків  за придбаний об’єкт малої приватизації державної 
власності – окреме майно – групу інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля ветлікарні, літ. 

«А», загальною площею 471,2 м2; пожежний резервуар (І) об’ємом 191,0 м3 за адресою: 
Закарпатська область, Великоберезнянський р-н, смт Великий Березний, вул. Партизанська, 54, 

що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, код 
ЄДРПОУ 40314229). 

Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску). 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 01601, 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, 79005, 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: 3, Sichovyh str., Lviv, city,79007 
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 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 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Телефон (0312) 61-38-83, е-mail: 

refor_21@spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Качур Марія Михайлівна. 
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Закарпатській області Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській  
областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Собранецька,60, адреса вебсайта: 
zakarpattia@spfu.gov.ua. Телефон для довідок (0312) 61-38-83. 

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-2021-01-11-000002-2. 
Період між аукціонами: 
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 – 547,36 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 273,68 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 273,68 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. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 

відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про продаж об’єкта 

малої приватизації – окремого майна – гаража, літ. Ж, загальною площею 20,2 м2 за адресою: 

Закарпатська область, Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24, що перебуває 

на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, код 

ЄДРПОУ 40314229 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – гараж, літ. Ж, загальною площею 20,2 м2. 

Місцезнаходження: Закарпатська область, Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24. 
Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, 

код за ЄДРПОУ 40314229. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): окреме майно – гараж, літ. Ж, загальною площею 

20,2 м2. 
Технічна характеристика об’єкта: об’єкт перебуває в задовільному технічному стані та являє 

собою вбудоване приміщення, розташоване в господарській будівлі суцільного ряду критих гаражів. 
Стіни цегляні, покрівля із шиферу, ворота дерев’яні. 

Реєстраційний номер об’єкта: 13746635. 

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0025 га 
згідно з Витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.03.2020, номер 

витягу НВ-2104241472020. Кадастровий номер: 2121210100:00:003:0370. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 31 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 об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – гаража, літ. Ж, 

загальною площею 20,2 м2 за адресою: Закарпатська область, Виноградівський р-н, м. Виноградів, 
вул. Тюльпанів, 24, що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в 
Закарпатській області, код ЄДРПОУ 40314229, 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 окремого майна – гаража, літ. Ж, загальною площею 20,2 м2 за адресою: Закарпатська 
область, Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24, що перебуває на балансі Головного 
управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, код ЄДРПОУ 40314229, повинен 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 720,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 360,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 360,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 72,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 36,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 36,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 мінімальної заробітної плати на 1 січня  

поточного року – 1200,00 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 : 

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 малої приватизації державної 

власності – окреме майно – гараж, літ. Ж, загальною площею 20,2 м2 за адресою: Закарпатська 
область, Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24, що перебуває на балансі Головного 

управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, код ЄДРПОУ 40314229). 
Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 01601, 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, 79005, 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: 3, Sichovyh str., Lviv, city,79007 
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 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 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45, телефон (0312) 61-38-83, Е-mail: 

refor_21@spfu.gov.ua, відповідальна особа: Качур Марія Михайлівна. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Закарпатській області Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській  

областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, адреса вебсайта: 
zakarpattia@spfu.gov.ua. Телефон для довідок (0312) 61-38-83 

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-2021-01-11-000001-2. 

Період між аукціонами: 
аукціон – 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 – 7,20 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 3,60 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3,60 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. 

 
 

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 – об’єкта соціально-

культурного призначення – єдиного майнового комплексу дитячого оздоровчого табору 

«Голубок» за адресою:  

Донецька область, м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29 



 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс дитячого оздоровчого табору 

«Голубок». 

Місцезнаходження: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29. 

Найменування балансоутримувача: підприємство «Владіслава» Всеукраїнської організації 
інвалідів  «Союзу організацій інвалідів України», код за ЄДРПОУ 31083925, юридична адреса: 84333, 

Донецька область, м. Краматорськ, вул. Румянцева, 31 (колишній орендар; договір оренди припинив 
дію з 28.05.2017). 

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

Інформація про об’єкт: об’єкт малої приватизації розташований в периферійній зоні міста 
Святогірськ, в межах рекреаційної зони. Транспортна доступність забезпечується автобусними 

маршрутами. Під’їзна дорога асфальтована. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно, складові частини об’єкта приватизації) 

Назва 
Адреса 

розташування 

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 
номер 

Функціональне 
використання 

Підстава 
виникнення 

права 

власності 

Форма 
власності 

та 

власник 

Медпункт літ. А-1 Донецька 
область, 

м. Святогірськ, 
вул. Івана 

Мазепи, 29 

150,7 1649670714141 Не 
використовується 

Технічний 
паспорт 

№543 
виданий 

09.06.2017; 

Витяг з 
Єдиного 

реєстру 
об’єктів 

державної 

власності, 
виданий 

ФДМУ 
№ 10-15-
17795 від 

30.08.2018 

Держав-
на; Фонд 

держав-
ного 

майна 

України  

Спальний корпус 

літ. Б-1 

169,4 1649670714141 Не 

використовується 

Спальний корпус 
літ. В-2 

697,4 1649670714141 Не 
використовується 

Прохідна літ. Г  1649670714141 Не 

використовується 

Спальний корпус 
літ. Д-3 

2088,7 1649670714141 Не 
використовується 

Спальний корпус 

літ. Е-1 

90,0 1649670714141 Не 

використовується 

Пральня літ. Ж-1 61,5 1649670714141 Не 
використовується 

Душева літ. З-1 54,1 1649670714141 Не 

використовується 

Кінобудка, літня 
естрада літ. К  

 1649670714141 Не 
використовується 

Вбиральня літ. М  1649670714141 Не 
використовується 

Клуб літ. Н-1 110,6 1649670714141 Не 
використовується 

Їдальня літ. О-1 700,5 1649670714141 Не 
використовується 

Вбиральня літ. П  1649670714141 Не 

використовується 

Душова літ. Р Донецька 
область, 

м. Святогірськ, 
вул. Івана 

 1649670714141 Не 
використовуєтьс 

Технічний 
паспорт 

№543 
виданий 

Держав-
на; Фонд 

держав-
ного 

Склад літ. С   1649670714141 Не 

використовується 



Назва 
Адреса 

розташування 

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та 
власник 

Вбиральня літ. У Мазепи, 29  1649670714141 Не 

використовується 

09.06.2017; 

Витяг з 
Єдиного 
реєстру 

об’єктів 
державної 

власності,  
виданий 
ФДМУ 

№ 10-15-
17795 від 

30.08.2018 

майна 

України  

Ел. щитова літ. Ф  1649670714141 Не 
використовується 

Навіс літ. Х  1649670714141 Не 

використовується 

Ігрова літ. Ч-1 69,8 1649670714141 Не 
використовується 

Склад літ. Ш-1 150,4 1649670714141 Не 

використовується 

Спальний корпус 
літ. Ю-2 

142,9 1649670714141 Не 
використовується 

Альтанка (5 од.) 
літ. Я-Я4 

 1649670714141 Не 
використовується 

Майданчик літ. 
№ 1 

 1649670714141 Не 
використовується 

Насосна літ. № 2  1649670714141 Не 
використовується 

Басейн літ. № 3  1649670714141 Не 

використовується 

Танцювальний 
майданчик літ. № 4 

 1649670714141 Не 
використовується 

Фонтан літ. № 5  1649670714141 Не 

використовується 

Колодязь літ. № 6  1649670714141 Не 
використовується 

Водопровід літ. 

№ 7 

 1649670714141 Не 

використовується 

Вимощення літ. 
№ 8 

 1649670714141 Не 
використовується 

Огорожа літ. № 9 – 

12 

 1649670714141 Не 

використовується 

Ворота літ. № 13–
20 

 1649670714141 Не 
використовується 

Вмивальник літ. 

№ 21 

 1649670714141 Не 

використовується 

Баскетбольне поле 
літ. № 22 

 1649670714141 Не 
використовується 

Спортивний 
майданчик літ. 

№ 23 

 1649670714141 Не 
використовується 

Футбольне поле 
літ. № 24 

 1649670714141 Не 
використовується 

 



Інформація про державну реєстрацію: згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 138652163 від 21.09.2018) 

об’єкт малої приватизації зареєстрований за Фондом державного майна України, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна: 1649670714141, дата реєстрації: 18.09.2018. 

Функціональне використання об’єкта: не використовується. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: 
договір оренди від 27.05.2002 №952/2002 припинив дію з 28.05.2017, акт приймання-передавання 

орендованого майна не підписаний. Колишній орендар: підприємство «Владіслава» Всеукраїнської 
організації інвалідів «Союзу організацій інвалідів України», код за ЄДРПОУ 31083925, юридична 

адреса: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Румянцева, 31. 
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена. Єдиний 

майновий комплекс дитячого оздоровчого табору «Голубок» знаходиться в м. Святогріськ, територія 

якого увійшла до складу НПП «Святі Гори» без вилучення у землекористувача та підпорядкована 
Святогірській міській раді. 

Вся територія міста Святогірськ згідно з рішенням господарського  суду Донецької області від 
02.07.2009 та постанови Донецького апеляційного господарського суду від 31.08.2009 (справа 
№ 8/35пн) віднесена до господарської функціональної зони НПП «Святі Гори». 

Фотографічне зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті даних за 
посиланням: https://cutt.ly/ekVFzbH. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 02 квітня 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 

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». 
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального  

майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець 

зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або 
опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл 

на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію  
встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. 

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

УРАХУВАННЯ ПДВ): 
продаж на аукціоні з умовами – 2 412 000,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 206 000,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 206 000,00 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 – 241 200,00 грн; 



продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 120 600,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 120 600,00 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець зобов’язаний забезпечити збереження профілю (видів діяльності) дитячого оздоровчого 

табору «Голубок» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 № 141-р «Деякі 

питання діяльності дитячих оздоровчих закладів»); 
покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – єдиного 

майнового комплексу дитячого оздоровчого табору «Голубок» за адресою: Донецька область, 
м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29 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 – єдиного майнового комплексу дитячого оздоровчого 
табору «Голубок»за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29, у розмірі 
20000 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: 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: за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Донецька 
область, м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29. Час: з 9.00 до 16.00 (крім вихідних). Контактна особа 

організатора аукціону – Алейник Н. В., тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: 
kharkiv@spfu.gov.ua. 

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. 

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 22.02.2021 
№ 00465. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2018-07-26-000170-2. 

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 – 24120,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 12060,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 12060,00 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 – окремого майна – 

нежитлової будівлі магазину загальною площею 66,0 м2 за адресою: Харківська область, 

Куп’янський р-н, с. Миколаївка, вул. Миру, 9 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля магазину загальною площею 66,0 м2. 

Місцезнаходження: Харківська область, Куп’янський район, с. Миколаївка, вул. Миру, 9. 
Найменування балансоутримувача: КСП «Ягідне», реформовано у СТОВ «Ягідне» (ЄДРПОУ 

30739291), товариство припинено, запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань від 04.08.2006 №14651170002000079) 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: відсутній. 
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт. 
Інформація про об’єкт: технічний паспорт виготовлений КП Куп’янське БТІ станом на 

23.12.2010. Фундамент, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття дерев’яні, підлога – плитка. 
Об’єкт приватизації має незадовільний стан, двері відсутні, вікна розбиті, не використовується. 

Право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна (Свідоцтво про право власності від 
18.01.2012). 

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

Функціональне використання об’єкта: не використовується. 
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт, згідно з листом 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 04.12.2019 № 11-20-9/1-9719/19-19 
відноситься до земель житлової та громадської забудови. Інформація про реєстрацію права власності 
або користування на земельну ділянку відсутня. 



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: 02 квітня 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 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 – 8690,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4345,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 4345,00 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 – 869,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 434,50 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 434,50 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
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 

магазину загальною площею 66,0 м2 за адресою: Харківська область, Куп’янський р-н, 
с. Миколаївка, вул. Миру,9, у розмірі 2100 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: балансоутримувач відсутній, об’єкт у вільному доступі за 
адресою: Харківська область, Куп’янський р-н, с. Миколаївка, вул. Миру, 9. 

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 

22.02.2021 № 00472. 
Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2019-11-22-000048-1. 

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 – 86,90 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 43,45 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 43,45 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 продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна –  

будівлі загальною площею 104,2 м2 за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Кольцова, 

71а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля загальною площею 104,2 м2. 

Місцезнаходження: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Кольцова, 71а. 
Назва балансоутримувача: Міська державна лікарня ветеринарної медицини в м. Лисичанську (код 

за ЄДРПОУ 00710368). 
Інформація про об’єкт: об’єкт приватизації у складі будівлі та убиральні загальною площею 

104,2 м2 розміщується на окраїні міста Лисичанськ. Будівля потребує капітального ремонту. Мережі 

водопостачання, водовідведення, централізованого  газопостачання та опалення відсутні. Тверде 
покриття на земельній ділянці об’єкта приватизації відсутнє. Загальний відсоток зносу будівлі – 
60 %; убиральні – 85 %. 

Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: земельна ділянка площею 0,2594 
га надана Луганською  обласною Державною адміністрацією (правонадавач) в постійне користування 

балансоутримувачу (правокористувач). Кадастровий номер земельної ділянки : 
4411800000:38:001:0063. 

Функціональне використання об’єкта:не використовується. 

Інформація про договори оренди об’єкта: договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 01 квітня 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, 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 електронному 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 

Приватизація об’єкта приватизації 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 10.05.2018 № 432 (із змінами). 
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ УРАХУВАННЯ ПДВ) ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 56 600,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 28 300,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 28 300,00 грн. 
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 

відсотків. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 5 660,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни– 2 830,00 грн; 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2 830,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200 грн. 

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 – будівлі загальною 

площею 104,2 м2 за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Кольцова, 71а, у розмірі 5 000,00 
грн (п’ять тисяч гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість. 

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 : 

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, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 43023403 
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 
в іноземній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій  

та Луганській областях, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 43023403 
Валюта рахунка – EUR 

№ рахунка: UA353510050000025206763799300 
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKASTREET 2/12 

KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 
Банк-посередник: BNPPARIBASSAParis, FRANCE. SWIFT–код: BNPAFRPP 

Валюта рахунка – USD 
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300 
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

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

Банк–посередник: BNPPARIBASU.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 14.00 за місцезнаходженням об’єкта 

приватизації: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Кольцова, 71а. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській  областях: Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html, тел. (057) 700-03-14. 
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області регіонального відділення 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, – Сидоренко Н. В. 

Телефон для довідок (06452) 4 23 47, адреса ел. пошти : marinkova_09@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Луганській  області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 19 лютого 2021 року № 13-81. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-29-000001-3. 

Період між аукціонами: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 25 (двадцять п’ять) днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 25 (двадцять п’ять) днів. 
Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 566,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни– 283,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 283,00 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 – окремого майна – нежитлової будівлі гаража загальною площею 76,9 м2 

за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5б, 

балансоутримувач – ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код ЄДРПОУ 00412406 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля гаража загальною площею 76,9 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5б. 
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 гаража літ. Б-1 загальною площею 

76,9 м2 на два бокси. Стіни цегляні, перекриття дерев’яні, вікна відсутні, підлога земляна, двері 
дерев’яні. Електропостачання передбачено. Висота приміщень – 3,3 м. Будівля потребує значного 

ремонту, фізичний знос будівлі становить 47 %. 
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 України 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 

25750210. 
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: 02 квітня 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 – 19000,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 9500,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 9500,00 грн. 

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 

продаж на аукціоні з умовами – 1900,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 950,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 950,00 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 гаража загальною 

площею 76,9 м2 за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5б 
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 гаража загальною площею 

76,9 м2 за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5б, у розмірі 
3000,00 грн (три тисячі 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, 5б. 

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 19.02.2021 
№ 00460. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-07-26-000024-2. 

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 – 190,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 95,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 95,00 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. 
 

 
 
 

 
 



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про проведення продажу на електронному аукціоні без умов об’єкта малої приватизації дер-

жавної власності – окремого майна – лабораторії з тамбурами (літ. З, з, з1, з2) загальною 

площею 216,2 м2, який розташований за адресою: Херсонська область, Іванівський район, 

смт Іванівка, вул. Пушкіна, 17 та перебуває на балансі Головного управління 

Держпродспоживслужби в Херсонській області (код ЄДРПОУ 40408678) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: лабораторія з тамбурами (літ. З, з, з1, з2) загальною 

площею 216,2 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 17, смт Іванівка, Іванівський район, Херсонська область. 

Найменування балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській  
області. 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. Перекопська, 17, м. Херсон, 73000, 

тел./факс (0552) 32-17-37, код ЄДРПОУ 40408678. 
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт. 

Об’єкт приватизації – лабораторія з тамбурами (літ. З, з, з1, з2) загальною площею 216,2 м2 являє 
собою одноповерхову, окрему будівлю, 1971 року побудови, яка за безпосереднім призначенням не 
використовується, не огороджена та не охороняється. Згідно з технічним паспортом площа забудови 

безпосередньо під будівлею з тамбурами – 287,5 м2, загальна площа – 216,2 м2. Будівля з тамбурами 
(літ. З, з, з1, з2) виконана з черепашнику на бутовому фундаменті, має дерев’яні перекриття, дах – 

шифер по дерев’яних балках, підлоги дерев’яні, вікна та двері дерев’яні, внутрішнє оздоблення: 
стіни поштукатурено, побілено вапняним розчином, панелі стін пофарбовані масляною краскою, 

інженерне оснащення: електропостачання, опалення – пічне. 
Безпосередньо під об’єктом приватизації земельна ділянка в натурі не виділена. Об’єкт 

приватизації розташований на земельній ділянці загальною площею 1,04 га, яка перебуває на праві 

постійного користування Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області 
відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права. Дата реєстрації – 10.06.2020 за номером 36812347. Кадастровий номер 
6522955100:03:234:0038. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги. 

Право власності щодо об’єкта приватизації згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності зареєстровано 07.12.2015, реєстраційний номер 

797153565229. 
Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його частини, які входять до складу об’єкта 

приватизації, відсутні. 

Функціональне використання об’єкта: не використовується. 
Фотографічне зображення об’єкта: додається. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: аукціон в електронній формі буде проведено 

31.03.2021. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично. 
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). 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені 

частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням 

стартової ціни встановлюється ЕТС 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 ЕТС для 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити 15.03.2021 з 11.00 до 
12.00 за місцем його розташування: Херсонська область, Іванівський район, смт Іванівка, 
вул. Пушкіна, 17. 

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 
необхідно в письмовій формі звернутись до Регіонального відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 
проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 
робочих дні до дати проведення аукціону. 

Телефон для довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – лабораторії з 

тамбурами (літ. З, з, з1, з2) загальною площею 216,2 м2, який розташований за адресою: Херсонська 
область, Іванівський район, смт Іванівка, вул. Пушкіна, 17, 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 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – лабораторії з 

тамбурами (літ. З, з, з1, з2) загальною площею 216,2 м2, який розташований за адресою: Херсонська 
область, Іванівський район, смт Іванівка, вул. Пушкіна, 17, повинен відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається 
протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ БЕЗ УМОВ: 441 

652,00 грн (чотириста сорок одна тисяча шістсот п’ятдесят дві гривні 00 копійок) 

Розмір гарантійного внеску: 44 165,20 грн (сорок чотири тисячі сто шістдесят п’ять гривень 20 
копійок). 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ІЗ ЗНИЖЕННЯМ 

СТАРТОВОЇ ЦІНИ: 220 826,00 грн (двісті двадцять тисяч вісімсот двадцять шість гривень 00 
копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 22 082,60 грн (двадцять дві тисячі вісімдесят дві гривні 60 копійок). 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ 

ПОКРОКОВОГО ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ТА ПОДАЛЬШОГО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ: 220 826,00 грн (двісті двадцять тисяч вісімсот двадцять шість гривень 00 копійок). 
Розмір гарантійного внеску: 22 082,60 грн (двадцять дві тисячі вісімдесят дві гривні 60 копійок). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті гривень 00 копійок). 
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта 

нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків. 
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен 

підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка 

потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж-

аних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається 
заява на участь у приватизації. 

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, 
тел. (0552) 22-44-44. 

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 

15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт: www.spfu.gov.ua; 



контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 

огляду об’єкта: Шерстюк Світлана Вікторівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua; 
контактна особа Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, яка є 

відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Онуфрієнко Аліна Віталіївна – 
начальник Іванівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в 
Херсонській області (тел. +38 099 037 12 14). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd22 
в національній валюті: 
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок 

№ UA948201720355539001000001233 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 21295778 
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня 

проведення електронного аукціону. 
2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок 

№ UA738201720355209001000001233 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 21295778 
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з 

дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в 
рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем. 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній  
Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 
Рахунок: UA643510050000025305218539400 
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 

Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 
МФО 351005 

Код ЄДРПОУ: 21295778 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 

Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine 
Account: UA643510050000025305218539400 

Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine 
MFO 351005 

SWIFT: KHABUA2K 
Code YeDRPOU: 21295778 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній  

Республіці Крим та м. Севастополі від 22.02.2021 № 129 «Про затвердження протоколу засідання 
аукціонної комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності – окремого 

майна – лабораторії з тамбурами (літ. З, з, з1, з2) загальною площею 216,2 м2». 
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2021-01-14-000001-3. 

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

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 28 

календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію  
об’єкта). 



Крок аукціону на аукціоні без умов: 4 416,52 грн (чотири тисячі чотириста шістнадцять гривень 52 
копійки). 

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового 

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 2 208, 26 грн (дві тисячі двісті вісім 

гривень 26 копійок). 
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. 

Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням: https://privatization.gov.ua. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про проведення продажу на електронному аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – 

окремого майна – частини нежитлових приміщень адміністративної будівлі площею 341,7 м2, 

який розташований за адресою: Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля, 

вул. Банкова,19, який перебуває на балансі Головного управління Пенсійного фонду України в 

Херсонській області (код ЄДРПОУ 21295057) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: частина нежитлових приміщень адміністративної будівлі 

площею 341,7 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля, 
вул. Банкова,19. 

Найменування балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській  

області (код ЄДРПОУ 21295057). 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. 28 Армії,6, м. Херсонська обл., 

73005, тел. (0552) 35-47-80, факс (0552) 35-47-83. 
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт. 

Об’єкт являє  собою частину нежитлових приміщень площею 341,7 м2 двоповерхової адмінбудівлі. 
Фундамент і цоколь – блоки залізобетонні. Перекриття – азбофанера, стіни – цегла, побілені, 

обклеєні шпалерами, підлога – бетон, лінолеум. Вікна подвійні, двері однопільні. Номер запису про 
право власності: 24893943 від 14.02.2018. 

Рішенням XXIV сесії Високопільської селищної ради V скликання № 415 від 16.04.2008 виділена 
земельна ділянка площею 0,2288 га, кадастровий номер 6521855100:12:043:0001. Цільове 
призначення – землі державного управління та місцевого самоврядування. 

Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта 
приватизації, не укладалися. 

Функціональне використання об’єкта: не використовується. 
Фотографічне зображення об’єкта: додається. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: аукціон в електронній формі буде проведено 

24.03.2021. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично. 
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 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені 

частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни 

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



Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити 15.03.2021 з 10.00 до 
11.00 за місцем його розташування: Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля, 

вул. Банкова,19. 
Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 

необхідно в письмовій формі звернутися до Регіонального відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, 
проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 

робочих дні до дати проведення аукціону. Телефон для довідок: (0552) 22-44-44; e-mail: 
prodaga_65@spfu.gov.ua. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини нежитлових приміщень адмі-

ністративної будівлі площею 341,7 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., 
Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Банкова, 19, 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 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини нежитлових приміщень адмініст-

ративної будівлі площею 341,7 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., 

Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Банкова,19, повинен відповідати вимогам, передбаченим 
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається 

протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до 
закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ БЕЗ УМОВ: 369 

504,62 грн (триста шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот чотири гривні шістдесят дві копійки). 
Розмір гарантійного внеску: 36 950,46 грн (тридцять шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень 46 

копійок). 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ІЗ ЗНИЖЕННЯМ 

СТАРТОВОЇ ЦІНИ: 184 752,31 грн (сто вісімдесят чотири тисячі сімсот п’ятдесят дві гривні 31 

копійка). 
Розмір гарантійного внеску: 18 475,23 грн ( вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень 

23 копійки). 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ 

ПОКРОКОВОГО ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ТА ПОДАЛЬШОГО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ: 184 752,31 грн (сто вісімдесят чотири тисячі сімсот п’ятдесят дві гривні 31 
копійка). 

Розмір гарантійного внеску: 18 475,23 грн ( вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень 
23 копійки). 

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

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

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен 
підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка 
потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 

внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж-
аних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається 

заява на участь у приватизації. 
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, пр. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, 

тел. (0552) 22-44-44. 
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 

15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт: www.spfu.gov.ua; 



контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 

огляду об’єкта: Скороход Вікторія Григорівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua; 
контактна особа Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області, яка є 

відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Кугук Вікторія Анатоліївна (095) 
5870340. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 

в національній валюті: 
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок 

№ UA948201720355539001000001233 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 21295778 
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня 

проведення електронного аукціону. 

2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок 
№ UA738201720355209001000001233 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 21295778 

сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з 
дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в 

рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем. 
в іноземній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній  

Республіці Крим та м. Севастополі 
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400 
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 

МФО 351005 
Код ЄДРПОУ: 21295778 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine 

Account: UA643510050000025305218539400 
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 

Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine 
MFO 351005 
SWIFT: KHABUA2K 

Code YeDRPOU: 21295778 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)» 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній  
Республіці Крим та м. Севастополі від 23.02.2021 № 136 «Про затвердження протоколу аукціонної 

комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації – частина нежитлових приміщень адмініст-

ративної будівлі площею 341,7 м2». 
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2021-01-14-000007-3. 

Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном за 

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 22 
календарних дні від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію  

об’єкта). 



Крок аукціону на аукціоні без умов: 3695,05 грн (три тисячі шістсот дев’яносто п’ять гривень 05 
копійок). 

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 1847,52 грн (одна тисяча вісімсот сорок 
сім гривень 52 копійки). 

Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 1847,52 грн (одна тисяча вісімсот сорок сім гривень 52 копійки). 
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. 
Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням: https://privatization.gov.ua 
 

 
м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву про продаж об’єкта 

малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – нежилого будинку – сауни 

(літера «B») загальною площею 51,7 м2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення – нежилий будинок – сауна (літера 

«B») загальною площею 51,7 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Білецького Академіка, 34. 
Назва балансоутримувача: Філія «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось» (зберігач). 

Відомості про об’єкт: нежилий будинок – сауна розташована на правому березі р. Дніпро, в  
Солом’янському районі м. Києва. Ділянка забудови розташована у промисловій зоні Солом’янського 

р-ну міста. Сауна знаходиться в глибині закритої території підприємства, в’їзд (під’їзд) через 
прохідну, яка охороняється, та через територію підприємства. Сауна – одноповерхова прибудова до 
технологічної будівлі (котельні колишньої, яка знаходиться в незадовільному стані). Окремий вхід 

до сауни з вулиці Білецького Академіка відсутній. Рік введення в експлуатацію – 1996. Вхід в сауну 
здійснюється через окремий відокремлений вхід, який знаходиться зі сторони будівлі орієнтованої до 

паркану підприємства, через вузьку доріжку, оминаючи будівлю колишньої котельні. Дах – 
азбоцементні листи по дерев’яних кроквах. Фундамент стрічковий, із залізобетонних плит, зовнішні 
стіни цегляні, перегородки цегляні, перекриття залізобетонне. 

Холодне водопостачання, електропостачання та каналізація відсутні. 
Споруда за призначенням не використовується. 

По відношенню до основних містоформуючих елементів Києва об’єкт розташований на відстані: 
до центру  10,0 км, до центрального  залізничного вокзалу  7,8 км, до центрального автовокзалу  
10,8 км, до аеропорту «Київ»  7,6 км, до річного порту  11,2 км, до найближчої зупинки метро  

4,3 км. 
На об’єкт зареєстровано право власності за державою Україна в особі Регіонального відділення 

Фонду державного майна України по місту Києву, згідно з Витягом з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 39316620 від 18.06.2015, реєстраційний 
номер об’єкта: 661601480000. 

Інформація про земельну ділянку в Регіональному відділенні Фонду державного майна України 
по м. Києву відсутня. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 30 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 соціально-культурного призначення – нежилого будинку – сауни (літера 

«B») загальною площею 51,70 м2 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 соціально-культурного призначення – нежилого будинку – сауни (літера «B») 

загальною площею 51,70 м2 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 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 – 466 580,00 грн без ПДВ; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 233 290,00 грн без ПДВ; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 233 290,00 грн без ПДВ. 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 46 658,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 23 329,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 23 329,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску становить 1200 грн 00 коп. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – нежилого 

будинку – сауни (літера «B») загальною площею 51,7 м2 за адресою: м. Київ, вул. Білецького 
Академіка, 34 зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 17.06.2020 № 10-Д) на рахунок суб’єкта 

оціночної діяльності – ПП «Гарант-Експерт», який буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в 
сумі 6000,00 грн (шість тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ протягом 30 днів з моменту 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта; 

об’єкт соціально-культурного призначення може бути перепрофільований. 

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: 

огляд об’єкта можливий кожної п’ятниці з 14.00 до 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Білецького 
Академіка, 34 за попереднім узгодженням з відповідальною особою Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по м. Києву (тел. (044) 281-00-35) для виїзду на місце розташування 

об’єкта. 
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50г, адреса, 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 24.02.2021 № 396. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000107-2. 

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 – 4 665,80 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 332,90 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2 332,90 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.  

 
 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна Луцького місця 

провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що перебуває на балансі ДП 

«Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно  

Луцького місця провадження діяльності  

та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі:  

(370000) Зерновий склад (заг. площа 938,6 кв.м), (370001) Виробничий корпус спиртового цеху 
(заг. площа 1989,8 кв.м), (370002) Приміщення корпусу горілчаного цеху (заг. площа 2967,6 кв.м), 
(370003) Спиртосховище (заг. площа 1159,8 кв.м), (370005) Котельня (заг. площа 392,4 кв.м), 

(370006) Корпус вуглекислотного цеху (заг. площа 222,00 кв.м), (370007) Виробничий корпус цеху 
ректифікації (заг. площа 620,9 кв.м), (370008) Адмінкорпус (заг. площа 328,8 кв.м), (370009) 

Бардогосподарство (заг. площа 43,1 кв.м), (370010) Склад тари, готової продукції (заг. площа 577,5 
кв.м), (370011) Склад готової продукції 2 (заг. площа 823,3кв.м), (370012) Паливна 



адміністративного корпусу (заг. площа 66,7 кв.м), (370013) Гараж №1(заг. площа 120,00 кв.м), 
(370014) Гараж №2 (заг. площа 58,00 кв.м), (370016) Арочна споруда (заг. площа 364,2 кв.м), 

(501556) Трансформаторна підстанція (заг. площа 41,00 кв.м), (501557) Мехдільниця, склад 
прекурсорів (заг. площа 49,00 кв.м), (370004) Пристанційний склад (заг. площа 533,5 кв.м), (370015) 

Бесідка, (370017) Вагончик, (370018) Артезіанська свердловина 1, (370019) Артезіанська 
свердловина 2, (370020) Каналізація, (370021) АЗС, (370022) Каналізація 1, (370023) Світлова 
конструкція Віват, (370024) Огорожа, (370025) Естакада, (370026) Кабельна система (мережа), 

(501558) Силос, (330478) Автомат УТМ-600, (330482) Електричний двигун 0,7/1000, (330483) 
Електричний двигун 0,75/1000, (330486) Електричний двигун 1,1/1000, (330488) Електричний двигун 

1,5/1000, (330489) Електричний двигун 1,5/1000, (330492) Електричний двигун 2,2/1000, (330511) 
Місткість 1 куб.м, (330512) Місткість 1 куб.м, (330521) Місткість 350 л, (330522) Місткість 350 л, 
(330547) Насос АСВН 80, (330560) Реактор варочний, (330571) Транспортер Б-2В, (330573) 

Транспортер В6 ВТА, (330581) Фільтр, (370027) Резервуар для спирту 50 м3, (370028) Колона ДСА, 
(370029) Щит управління, (370030) Сигналізація складу готової продукції, (370031) Сигналізація на 

пристанційному складі, (370032) Сигналізація складу готової продукції, (370033) Сигналізація каси, 
(370034) Хімічний насос АХ50-32-200, (370035) Станція управ.ТК, (370036) Електро таль, (370037) 
Трансформатор ТМ-400, (370038) Трансформатор  ТМ-400, (370039) Теплообмінник, (370040) Котел 

№1, (370041) Котел №2, (370042) Шкаф обліку, (370043) Фотоколориметр, (370044) Шкаф 
сушильний, (370045) Станція упр. артсвердловин, (370046) Станок фрезерний, (370047) Фільтр ХВО, 

(370048) Фільтр ХВО, (370049) Установка перегон ароматних спиртів, (370050) Вібробункер, 
(370051) Розливна машина, (370052) Бракеровочний автомат, (370053) Автомат наклеювання 
акцизних марок, (370054) Етикеровочний автомат, (370055) Ємність для вугільного фільтра, (370056) 

Ємність для вугільного фільтра, (370057) Ємність для вугільного фільтра, (370058) Ємність для 
пісочного фільтра, (370059) Ємність для пісочного фільтра, (370060) Ємність для пісочного фільтра, 

(370061) Ємність для пісочного фільтра, (370062) Ємність для пісочного фільтра, (370063) Ємність 
для пісочного фільтра, (370064) Маркіратор Пріма, (370066) Технологічна ємність, (370067) 
Технологічна ємність, (370068) Технологічна ємність, (370069) Технологічна ємність, (370070) 

Технологічна ємність, (370071) Технологічна ємність, (370072) Технологічна ємність, (370073) 
Технологічна ємність, (370074) Етикеровочна машина, (370075) Рокла гідравлічна, (370076) 

Термопакувальний автоматУМТ-600 ПТ, (370078) Термопакувальний автоматУМТ-600 ПТ, (370079) 
Прилад РП-160м, (370080) Насосний агрегат К80-50-2000, (370081) Насос СМ 100-65-250/4, (370082) 
Насос АХ 50-32-200КСД, (370083) Насосний агрегат К80-50-200, (370084) Насос ЕЦВ-8-40-90, 

(370085) Мірник технічний, (370086) Мірник рамочний, (370087) Мірник 75, (370088) Мірник 75, 
(370089) Мірник 250, (370090) Мірник 250, (370091) Контрольний снаряд, (370093) Контрольний 

снаряд, (370094) Мірник ВИЦ 250, (370095) Контрольний апарат, (370096) Колориметр КФ К-2, 
(370097) Ваги 30т, (370099) Сахариметр СУ-1, (370100) Збірник гарячої води, (370101) Збірник 
помягчуючої води, (370102) Напорно водяний бак, (370103) Напорно водяний бак, (370104) 

Напорний бак, (370105) Транспортерна лєнта, (370106) Рольганг, (370107) Доводний чан, (370108) 
Доводний чан1, (370109) Доводний чан, (370110) Доводний чан, (370111) Транспортерна лента, 

(370112) Станок свердлильний, (370113) Напорний чан, (370114) Напорний чан, (370115) Напорний 
чан, (370116) Напорний чан, (370117) Напорний чан, (370118) Напорний чан, (370119) 
Сортіровочний чан, (370120) Сортіровочний чан, (370121) Компресор, (370122) Насос ЦНСГ, 

(370123) Прилад Ізодром, (370124) Прилад Ізодром, (370125) Цистерна циліндрична, (370126) 
Цистерна циліндрична, (370127) Цистерна циліндрична, (370128) Транспортерна лєнта, (370129) 

Станок сверлильний, (370130) Ел. щитки КМП, (370131) Ел. щитки КМП2 00558, (370132) Ел. щитки 
КМП1 00559, (370133) Сепаратор, (370134) Установка УПОС, (370135) Емаль цистерна 1, (370136) 
Емаль цистерна, (370137) Збірник повторної води, (370138) Вугільна колона, (370139) Вугільна 

колона 1, (370140) Бражна колона Брагоректифікаційного апарату, (370141) Колона епюраційна 
Брагоректифікаційного апарату, (370143) Теплообмінне обладнання Брагоректиф. апарату, (370144) 

Фільтр натрікатіонітовий, (370145) Фільтр натрікатіонітовий, (370146) Установка склобою, (370149) 
Фільтр пісочний, (370150) Фільтр пісочний, (370151) Вугільна колона, (370152) Фільтр 
натрікатіонітовий, (370153) Фільтр натрікатіонітовий, (370154) Сортіровочна ємкість, (370155) 

Сортіровочна ємність, (370156) Моноблок, (370157) Фільтр пресс, (370158) Електротельфер, 
(370159) Компресор УП, (370160) Фільтр пісочний, (370161) Вугільна колона, (370162) Вугільна 

колона, (370163) Станок токарний, (370164) Станок наждачний, (370165) Норія У-16-20/20, (370166) 



Камера КСО -366, (370167) Агрегат АСМ-8, (370168) Насос Х-50-32-12, (370169) Установка УДХ-8, 
(370170) Ємність для замісу, (370171) Дробарка ДМ 2Р-110, (370172) Шафа керування дробаркою, 

(370173) мірник ВИЦ 250, (370174) Насос ЦНГ 50/210, (370175) Насос СМ 100-65-250/4, (370176) 
Насос АСВН-80, (370177) Водонагрівач, (370178) Автомат для закриття кришок, (370179) Насос 

АСНВ-80, (370180) Насос АНВ-125, (370181) Фільтр пісочний, (370182) Фільтр пісочний, (370183) 
Фільтр пісочний, (370184) Фільтр пісочний, (370185) Фільтр пісочний, (370186) Фільтр пісочний, 
(370187) Лінія розливу, (370188) Насос АСВН-80, (370189) Насос АСВН-80, (370190) Зернокидач ЗМ 

-60, (370193) Комплект деталей БЗ ВРК-3, (370194) Прилад Ізодром, (370195) Гостропарова головка, 
(370196) Дисмембратор1, (370198) Шафа СПМ-75-4, (370199) Шафа СПМ-75-4, (370200) Дробарка 

А-1 ДМ 2Р-75, (370201) Резервуар для води, (370202) Міксер з електродвигуном, (370203) Міксер з 
електродвигуном, (370204) Міксер з електродвигуном, (370205) Міксер з електродвигуном, (370206) 
Міксер з електродвигуном, (370207) Міксер, (370208) Міксер з електродвигуном, (370209) Міксер з 

електродвигуном, (370210) Міксер з електродвигуном, (370211) Міксер з електродвигуном, (370214) 
Датчик тиску, (370215) Насос CR 16-12 DF, (370216) Насос DLX MF/M, (370217) Насос DLX MF/M, 

(370218) Насос ЗМ 70-200, (370219) Насос ЗМ 40-200/5,5, (370220) Резервуар для спирту, (370221) 
Резервуар для спирту, (370222) Резервуар для спирту, (370223) Резервуар для ФГЕС, (370224) 
Пересувна ємність, (370226) Система пом’якшення води, (370227) Кипятильник, (370228) Осушувач 

повітря, (370229) Насос ЗМ 40-200, (370230) Вага W P3 60/180/c/2, (370231) Гвинтовий компресор 
L18 1, (370232) Гвинтовий компресор L18, (370233) Повітрязбірник, (370234) Трубопровід пари води 

і конденсату, (370235) Насосний агрегат ЕЦВ 8-40-12, (370236) Виставкова конструкція, (370237) 
Агрегат АЗМ-8 1, (370238) Хім анал к-с хром Кристал, (370239) Насос К20/30, (370240) Агрегат 
АЗМ, (370241) Стабілізатор СНПТТ-42, (370242) Транспортер пляшковий БЗ-ТРБ-07, (370243) Насос 

дозатор, (370244) Ємкість V-10 м3, (370245) Ємкість V-10 м3, (370246) Ємкість V-10 м3, (370247) 
Ємкість V-10 м3, (370248) Ємкість V-10 м3, (370249) Ємкість V-20 м3, (370250) Ємкість V-20 м3, 

(370251) Формокомплект для пл.ВІВАТ, (370253) Теплообмінник, (370254) Виставкова конструкція 
NETWORK, (370255) Ємність, (370256) Теплообміник спиральний, (370257) Бетонозмішувач, 
(370258) Ємність, (370259) Автопідйомник ГУАР-30, (370260) Формокомплект для пл.ВІВАТ 0,25, 

(370261) Насос ЗМ 32-200/3, (370262) Фільтраційна установка УПФ Р, (370263) Насос ЗМ 32-200/5,5, 
(370264) Телевізор Самсунг, (370265) Частотний перетворювач, (370266) Градирня ГМВ-100Н 

малогаб.вентиляторна, (370267) Теплообмінник, (370268) Насос ЗМ 65-125/5,5, (370269) Насос ЗМ 
40-160/4, (370270) Фільтр ХВО, (370271) Фільтр ХВО, (370272) Насос агрегатний АВС з двигуном, 
(370273) Зернонавантажувач КШП-6, (370274) Пакувальна машина 4МТ-600ПТ, (370276) Ємкість V-

10 м3, (370277) Ємкість V-5 м3, (370278) Мийка, (370279) Мийка, (370280) Міксер, (370281) 
Піногасник, (370282) Піногасник, (370283) Міксер, (370284) Насос ЗМ 40-200/5,5, (370285) Ел. 

двигун АВ/101-8УЗ 75квт/735об/хв., (370286) Мірник спиртовий V-750л, (370287) Насос CDLF 8-50, 
(370288) Уст. платин. фільтрац.УСФ 5*750 з ф/ел, (370289) Штабелер гідравлічний SU1017, (370290) 
Ел. двигун 4а 132 S47,5, (370291) АСКОЕ-авт.сис-ма комерц.обліку ел.енергії, (370292) Цистерна 

циліндрична №9, (370293) Цистерна циліндрична №10, (370294) Цистерна циліндрична №11, 
(370295) Комбінований станок МАХІ 26, (370296) Вакуумний насос PW 1.13 на БРУ1, (370297) 

Вакуумний насос PW 1.13 на БРУ, (370298) Насос CDLF 4-30, (370300) Насос CDLF 4-30, (370301) 
Насос ЗМ 40-200/5,5, (370302) Норія зернова (силоса), (370303) Частотний перетворювач 
SV008iG5A-4N, (370304) Частотний перетворювач SV008iG5A-4N, (370305) Частотний 

перетворювач SV022iG5A-4N, (370306) Частотний перетворювач SV022iG5A-4N, (370310) Система 
відкачки сусла варочного відділення, (370311) Теплообмінник спіральний 6-30-610-10/10, (370312) 

Котел Геліос-100Е, (370313) Насос DAB A-56/180 ХМ, (370314) Ємність газгольдер, (370315) 
Багатоступінчастий вертик.центробіжний насос lowa8, (370316) Електродвигун, (370317) Декантатор 
сивушного масла, (370318) Прес вантажно-поршневий МВЛ-600/650, (370319) Пробовідбірник 

каркасний, (370321) Насосний агрегат ЕЦВ 10-65-90, (370322) Насос МН/805-1/ЕЗ-400, (370323) 
Теплообмінник платин.РО 086-5, (370324) Ємкість для сивушного масла, (370325) Зерноочисна 

машина, (370326) Колонка вугільна, (370327) Колонка вугільна, (370328) Колонка вугільна, (370329) 
Машина БЗ-ВРК/3-Е3, (370330) Центробіжний насос, (370331) Штанцформа 320*260*50, (370332) 
Штанцформа 338*282*49, (370333) Насос DWO/Е400, (370334) Насос DWO/Е400, (370335) Насос 

DWO/Е400, (370336) Двигун ел. 2В132М8УР 7,5 кВт N900 об./хв., (370337) ББЖ APS Smart-UPS 
1000VA USB, (370338) Частотний перетворювач LS SV008iG5A-4 0,75 кВт, (370339) Штамп 

висічний №110815-1520, (370340) Насос Дозатор PDE DLX-MA/MB 5-7 230V/240V, (370341) ББЖ 



АРС Smart-UPS RT 1000VA, (370342) Машина ополіскувальна марки АКВ, (370343) Пристрій  
транспортний для переміщення пляшок, (370344) Компресор РТ-0022, (370345) Led-табло, (370346) 

Ємкість V-10 м3, (370347) Обчислювач об’єму газу «Універсал-02», (370348) Насосний агрегат ЕЦВ 
8-65-110 нрк, (370349) Апарат високого тиску, (370350) Портативний комп’ютер Lenovo, (370351) 

Вологомір, (370352) Насос DWO/Е400, (370353) Насос ЗМ 40-200/5,5-А, (370354) Дистилятор ДЕ-
10(МікроМед), (370355) Насос DWO/Е400, (370356) Мікроскоп бінокулярний XS-5520*, (370357) 
Водопідготовчий комплекс, (370358) Етикетувальний автомат продуктивністю 6000 пляшок за 

годину, (370359) Шафа РУ 400А ІР54, (370360) Шафа керування, (370361) Дефлегматор F=40 кв.м 
н/ж, (370362) Дефлегматор F=40 кв.м н/ж, (370363) Дефлегматор F=50 кв.м н/ж, (370364) 

Дефлегматор F=50 кв.м н/ж, (370365) Конденсатор сівушного масла S=3 м.кв н/ж, (370366) 
Телефонний апарат, (370367) Міні телефонна станція, (370368) Комп’ютер Cel 1200, (370369) 
Комп’ютер РІІІ, моніт Nokia, (370370) Факс, (370371) Факс, (370372) Принтер HP1200, (370373) 

Факс, (370374) Комп’ютер Cel 1700, (370376) Телефонний апарат, (370377) Телефонний апарат, 
(370379) Свіч Intel для компютерної мережі, (370380) Свіч Intel для компютерної мережі, (370381) 

Сканер Epson Perfection 1250, (370382) Комп’ютер C-1700 з мон VSE641, (370386) Автом.сис-ма 
керув.технол.процесом БРУ, (370388) Системний блок CEL 2,67/2*256/80/DWD/RW, (370389) 
Монітор 17 LGL 1753, (370391) Монітор 19" Samsung 920 NW TFT Silver, (370393) Ксерокс bizhub, 

(370394) Монітор 19 Samsung 943, (370395) Ноутбук Asus X50SL 15.4, (370396) Принтер HP Laser Jet 
P2015, (370397) Системний блок Celeron DС E 1400, (370398) Принтер HP Laser Jet 1505, (370399) 

Рахувальна машина, (370400) Монітор 19 Samsung 943, (370401) Монітор 19 Samsung 943, (370402) 
Монітор 19 Samsung 943, (370403) Монітор 19 Samsung 943, (370404) Телефон Samsung, (370405) 
Монітор 19 Samsung 943, (370406) Принтер HP Laser Jet P2015, (370407) Охоронна сигналізація, 

(370408) Системний блок Celeron DCE 3400, (370409) Лічильник купюр Magner 35S, (370410) 
Багатофункціональне обладнання Samsung SCX-4220, (370411) Сервер T-Platforms Spectus i1T04s, 

(370412) MFP A4 Canon i-SENSYS MF244, (500001) Ректифікаційна колона Д=1200 мм (84 клап.тар.), 
(500002) Насос EBARA 3M40-200/7,5, (500003) Шафа автоматичної подачі флегми, (500004) 
Маркиратор Markem-Image 9232 1.1G, (500005) Жорсткий диск Transcend StoreJet 35T3, (500006) 

Насос CDLF 4-70 Ex, (500041) Системний блок IT-Block G5400Work, (500044) Насос відцентровий 
ІНG 65-160, (500046) Системний блок IT-Block G5400Work, (500048) Конденсатор ректифікаційної 

колони 20 м2 б/к, (500262) Ноутбук Dell Vostro 3578 Dell 15.6”, (500332) Системний блок Corei3-
8100/Asus H310ME/8GB/SSD, (500653) Муфта розгінна 3 000 об./хв.., (500655) Маркіратор Markem-
Image 9232 1.1G, (500663) Перетворювач частоти 11 кВт 380 В, (500787) Масовий витратомір 

ROTAMASS RCCT38 DIV802024, (500789) Масовий витратомір ROTAMASS RCCT38 DIV701415, 
(500790) Генератор водню, (500796) Комунікація для подачі спирту та ФГЕС, (500882) Шафа обліку 

спирту «Універсал-С», (500887) Масовий витратомір ROTAMASS RCCT38 DIV901834, (500891) 
Масовий витратомір ROTAMASS RCCT38 DIV901835, (500892) Насос ВС-80 (СВН-80) з 
електродвигуном 7,5кВт/1500 об./хв., (500893) Насос ВС-80 (СВН-80) з електродвигуном 7,5 

кВт/1500 об./хв., (500895) Насос багатоступеневий CDLF 8-160, (500973) Автомат укупорки, 
(500974) БФП Canon Image Runner 1435i A4, (500990) Спіральний теплообмінник (холодильник 

спирту (СТ) F=40м2), (500997) Дисмембратор, (501097) Насос ВС-80 (СВН-80) з електродвигуном 
7,5 кВт/1500 об./хв., (501098) Насос ВС-80 (СВН-80) з електродвигуном 7,5 кВт/1500 об./хв., 
(501230) Модульна градирня, (501238) Насос EBARA 3M40-200/7,5, (501247) Насос вертикальний 

двохплунжерний АНВ-125, (501262) Насос Compact AM/15, (501312) Лінія для виготовлення горілки, 
(501419) Транспортер подачі бутилок, (501551) Комплект відеоспостереження HikVision NK4E0-1T, 

(501746) Шафа обліку ЕАФ «Універсал-С», (501747) Насос 3М 40-160/4, (501812) Шафа керування 2-
ої скважини, (501813) Витратомір-лічильник ІВК-3 DN50, (501911) Системний блок Intel i3-
8100/Asus prime, (502000) Насосний агрегат ЕЦВ 10-63-110, (502001) насосний агрегат Ebara ЗМ 40-

160/4, (502076) Насос ЕЦВ 8-63-50, (502117) Автоматична шафа подачі сусла, (502124) Насос подачі 
води охолодження дефлегматорів, (370415) Автомагазин ЦС-347 ГАЗ 3307, (370418) Мікроавтобус 

Фольцваген, (370423) Причіп KRONE до автомобіля МАЗ 64221, (370424) Автомашина РАФ, 
(370427) Автокран КС-34спец ЗІЛ, (370428) Автомашина Тойота –Камрі, (370429) Авто Опель-
Вектра, (370432) Автомашина ЗІЛ ММЗ 554, (370435) Автонавантажувач Т16Д-50054, (370440) Авто 

КАМАЗ №45143-013-15, (370442) Автомобіль ЗІЛ-ММЗ 4502 самоскид-С реєстраційний номер 
ВО8053АА, (370443) Ворота1, (370444) Резервуар для спирту 50м3, (370445) Резервуар для спирту 

20м3, (370446) Резервуар для спирту, (370447) Резервуар для спирту, (370448) Резервуар для спирту, 



(370449) Аптечка лабораторна, (370450) Мийка подвійна, (370451) Мийка подвійна, (370452) Ковпак 
під поляриметр, (370454) Тумби під прилади, (370455) Комод, (370456) Тумба низька, (370457) 

Тумба мобільна, (370458) Шафа кутова, (370459) Шафа засклена, (370460) Шафа для документів, 
(370461) Шафа вітринна, (370462) Шафа для одягу, (370463) Часи електроніка, (370464) Шафа для 

посуду, (370465) Шафа для одягу, (370466) Письмовий стіл, (370467) Приставка 120-180, (370468) 
Шафа для документів, (370469) Шафа низька, (370470) Письмовий стіл, (370471) Контейнер, 
(370472) Столик Астор, (370473) Столик Аскор, (370474) Приставка 80-42,5, (370475) Крісло Кобра, 

(370478) Диван Пепелін, (370479) Письмовий стіл, (370480) Контейнер, (370481) Шафа для одягу, 
(370482) Шафа для документів, (370483) Шафа низька, (370484) Крісло Альфа, (370485) Диван 

Пепелін, (370486) Письмовий стіл, (370487) Приставка кутова, (370488) Приставка пряма, (370489) 
Шафа для документів, (370490) Шафа для документів, (370491) Шафа для одягу, (370492) Столик 
Астор, (370493) Шафа низька, (370494) Контейнер, (370495) Крісло, (370496) Крісло Кобра, (370497) 

Крісло Ман, (370498) Диван Пепелін 3 міс., (370499) Письмовий стіл 120 см, (370500) Приставка 120 
см, (370501) Письмовий стіл, (370502) Шафа низька, (370503) Шафа для одягу, (370504) Шафа під 

документи, (370505) Шафа під документи, (370506) Контейнер, (370507) Столик Астор, (370508) 
Крісло Альфа, (370509) Крісло Альфа, (370510) Крісло Альфа, (370511) Приставка 80-42,5, (370512) 
Крісло Альфа, (370513) Сейф залізний, (370514) Сейф залізний, (370515) Холодильник Норд, 

(370516) Склозеркальна конструкція, (370517) Мікрохвильова піч, (370518) Крісло nadir, (370519) 
Холодильник Норд, (370520) Холодильник Норд, (370521) Знищувач документів, (370522) 

Сигналізація прохідна, (370523) Холодильник Снайге, (370524) Кондиціонер, (370525) Сейф, 
(370526) Шафа 7, (370527) Шафа 6, (370528) Шафа металева, (370530) Прилавок, (370531) Крісло 
престиж, (370532) Крісло сільвія 1, (370533) Крісло сільвія 2, (370534) Крісло сільвія 3, (370535) 

Крісло сільвія 4, (370536) Крісло сільвія 5, (370537) Крісло сільвія 6, (370538) Крісло сільвія 7, 
(370539) Крісло сільвія 8, (370540) Крісло сільвія 9, (370542) Стіл лабораторний, (370544) Стіл для 

зважування, (370545) Стіл під поляриметр, (370546) Стіл письмовий, (370547) Стіл письмовий, 
(370548) Стіл приставка, (370549) Стіл лабораторний двохсторонній, (370550) Стіл конфедераційний, 
(370551) Стіл приставка, (370552) Шафа закрита, (370553) Вентилятор1, (370554) Шкаф 

пневмокерування, (370555) Електро панель, (370556) Вага 600кг, (370557) Доводна ємність1, 
(370558) Доводна ємність, (370559) Збірник ст емал 12,5м3, (370560) Газгольдер, (370561) Компресор 

2ГП, (370563) Кондиціонер Samsung, (370564) Кондиціонер Samsung, (370565) Кондиціонер 
Samsung, (370566) Комплект столів  компютерних, (370567) Комплект офісних шкафів, (370568) 
Комплект меблів, (370569) Чан бродильний, (370570) Чан бродильний, (370571) Кондиціонер 

Samsung AQ12, (370572) Редуктор 28/50А, (370573) Перфоратор, (370574) Антирадар Beltronics 
Vector 995, (370575) Навігація Garmin Nuvi 255W, (370576) Драбина Itoss 3*14, (370577) 

Водонагрівач електр. TGR 100 V9, (370578) Обігрівач UFO Line 3000, (370579) Обігрівач UFO Line 
3000, (370580) Автохолодильник ТМ 284, (370581) Вентилятор ВЦ-4-75, (370582) Кондиціонер 
DEKKER DSH 105 R/C, (370583) Кондиціонер ТКS RC-24 SVG, (370584) М/редуктор МЦ2С-100Н-

90,5,5-320Ц, (370585) Конференц-стіл, (370586) Лічильник хол. вод ЛЛТ-80, (370587) Кондиціонер 
Cooper Hunter, (370588) Зварювальний інвертор GYSMI, (370592) Кондиціонер Leberg LBS-TBA10, 

(370593) Крісло поворотне Orion, (370594) Холодильник Sharp, (500007) Лічильник води ХВ MWN 
80 (DN 80), (500045) Тумба виставкова 800х2000х800, (500047) рН-метр рН-150 МІ, (500650) 
Алюмінієва конструкція перегородка, (500654) Лічильник GROSS WPW-UA 80 (S) F Г Ду 80 мм, 

(500656) Механізм тягово-монтажний GUTMAN KKV-3.2. 3 200 кг, довжина тросу 20 м, (500696) 
Штанцформа 125х110х430, (500733) Стійка брендована «UKRAINIAN SPIRIT», (500734) Стійка 

брендована «UKRAINIAN SPIRIT», (500764) Шафа автоматичної подачі пляшки на укупорку, 
(500765) Шафа автоматичної подачі пляшки, (500900) Виставковий стенд «UKRAINIAN SPIRIT», 
(500930) Штанцформа 176х370х50, (500972) Шафа автоматичної перекачки спирту, (501116) Шафа 

автоматичної подачі води в котел №1, (501910) Регулятор витрати газу РРГ-10, (502009) Система 
вентиляції (Вентилятор Венге), (2622) Електричний виконавчий механізм типу ЕСПА, (2624) 

Перетворювач тиску РС-28/Ex/-45...15kPa/PD/P, (2625) Перетворювач тиску РС-28/Ex/0...60kPa/PD/P, 
(370596) Колонки Speakers Genius SP-S110 1W Black, (370598) Крісло АЕРО ХБ сид.сітка 1, (370599) 
Мікрохвильова піч, (370600) Печатка R-50, (370601) Сейф механічний SFT-25K 250*350*250, 

(370602) Системний блок Celeron G 1820, (370603) Стіл комбінований, (370604) Стіл робочий для 
комп’ютера, (370605) Стілець на рамі Ascona black, (370606) Вогнегасник1, (370607) Метршток 

МША-А 3,3м, (370608) Пломбіратор з пломбою, (370609) Рукав 76*92 харчовий, (370610) Таблиці 



спиртометричні, (370611) Антена супутникова в к-ті, (370612) Блок безперебійного живлення ББЖ 
Ener Genie EG-UPS-В650 650, (370613) Візок грузовий, (370614) Вогнегасник ОІ-3, (370615) 

Вогнегасник ОП-5, (370616) Датчик температури ПВТ-01, (370617) Електроводонагрівач PC 10 RB, 
(370618) Енергетичний паспорт підприємства, (370619) Кутова шліф машина, (370620) Лещата, 

(370621) Лічильник GROSSWASSER MTK-UA 32 (S) X Ду 32мм, (370622) Лічильник води СТВ-80, 
(370623) Лічильник гарячої води СТВГ-80, (370624) Модуль цифрового GSM-автодозвону МЦА-
GSM-4, (370625) Насос К20/30, (370626) Обігрівач електр. АО ЄВО 4,5/0,4, (370627) Резервуар для 

спирту, (370628) Сигналізатор СГБ 1-2 Б, (370629) Стабілізатор напруги, (370630) Стіл, (370632) 
Стільці 2, (370633) Шафа МКС, (370634) Зварювальний інвертор, (370635) Кутова шліфмашина, 

(370636) Стільці, (370637) Шафа для одягу, (370638) Калькулятор Citizen 8, (370640) Сейф L.30.K 
40509091, (370644) Стіл приставка, (370645) Стіл робочий для комп’ютера, (370646) Шафа 2, 
(370647) Шафа для документів кутова, (370648) Відбійний молоток GSH 11E, (370649) Полка для 

клавіатури, (370652) Стіл двухтумбовий, (370653) Стіл однотумбовий, (370654) Крісло Альфа, 
(370655) Шафа металева з ящиком 2шо-200,000,01, (370656) Ел.панель ПЕА-75 1, (370657) Радіатор 

масляний, (370658) Редуктор привода транспортера ЗМ 60А (правий та лівий), (370659) Візок 
гідравлічний DF-V, (370660) Візок гідравлічний DF-V/ALG, (370661) Вогнегасник, (370662) 
Вогнегасник ОП-9, (370663) Обігрівач електр. 5,2/0,4, (370664) Калькулятор Citizen 4, (370665) 

Крісло ISO black A-2, (370666) крісло шкіряне, (370667) Печатка, (370668) підставка під сист.блок, 
(370669) Подовжувач, (370670) Принтер А4 Canon i-SENSYS LBP-6030, (370671) стелаж для 

документів, (370672) Стіл однотумбовий, (370673) Стілець офісний, (370674) Телефонний апарат, 
(370675) Шафа для одягу 3, (370676) Шафа металева з ящиком 2шо-200,000,01, (370677) Колонки 
Genius SP-110 2, (370678) Крісло АЕРО ЛБ сид. сітка, (370679) Монітор Philips 192 EL2SB/00, 

(370680) MFP A4 LaserJet A4, (370681) Monitor 19.5 Philips, (370682) Баня водяная универс.2-местн. 
(10л), (370683) Блок безперебійного  живлення ББЖ APSBack-UPS 650VA IEC, (370684) Вага 200 г, 

(370685) Годинник, (370686) Динамік Primax, (370688) Іономір Н-160М, (370689) Калькулятор 
Citizen 11, (370690) Колонки Genius SP-110, (370691) Монітор 19,5 LG 20M38A-B Black 1, (370692) 
Рефтактометр, (370693) Сахарометр, (370694) Системний блок Celeron DC 2.41 

GHz/J1800/4Gb/500Gb/ATX/K/M/P 3, (370695) Системний блок CPU DC CPU 2.41 GHz/MB 
D1800M/4Gb1333/HDD500Gb/ATX/K/M, (370696) Стіл, (370697) Стіл комп’ютерний, (370698) Стіл 

приставний, (370699) Таблиці спиртометричні, (370700) Телефон апарат, (370701) Телефон апарат 
Панасонік, (370702) Тумба, (370703) Шафа для паперів, (370704) Бульдозерна лопата, (370705) 
Вогнегасник ОУ-5, (370706) Антресоль, (370707) Балони вуглекислотні, (370708) Балони 

вуглекислотні, (370709) Вогнегасник ОП-5, (370710) Вогнегасник ОП-9, (370712) КомпресорFL-24 
1.5rdn/220V 8 бар, (370714) Модуль тиристорний МТТ-250-16, (370715) Набір головок і насадок 

1/2.1/4.3/8, (370717) Насос-дозатор PDE PKX-MA/A 2-6 230V, (370718) Перетворювач надлишку 
тиску ППСЗРН “0-2,5м,вод.”4-20мА, 0,5%, (370719) Перетворювач надлишку тиску ППСЗРН “0-
3м,вод.”4-20мА, 0,5%, (370720) Перетворювач надлишку тиску ППСЗРН “0-4м,вод.”4-20мА, 0,5%, 

(370721) Перетворювач надлишку тиску ППСЗРН “4-1,5м,вод.”4-20мА, 0,5%, (370722) 
Перетворювач температури ППС З-RT 0-+150C “4-20мА, (370724) Роз’єднувач HVL 1 3р 250А 

1692705, (370725) Системний блок Celeron G 1820, (370726) Стіл виробничий, (370727) Стіл 
двухтумбовий, (370728) Стіл комп’ютерний, (370729) Таблиці спиртометричні, (370735) MFP A4 
LaserJet Pro M13, (370736) Годинник1, (370737) Електронагрівач Atlantic PC 10 RB, (370738) Крісло 

Ергоніка, (370739) Обігрівач, (370740) Полка для клавіатури, (370741) Приставка пряма 80 см, 
(370742) Системний блок DC Celeron 2,41, (370743) Сканер 2448, (370744) Стільці 2, (370745) Шафа 

металева, (370746) Шафа офісна ОШ 4,6, (370747) Ялинка, (370748) Ваги електр. Nettler Toledo-3220, 
(370749) Вага електронна UNS -150П/1-1, (370751) Візок грузовий, (370752) Вогнегасник ОП-9, 
(370753) Давач тиску BRIO 2000, (370754) Жалюзі захисні, (370755) Обігрівач електр. 5,2/0,4, 

(370756) Обігрівач електр.2,5-5,0, (370757) Обігрівач електричний – пушка, (370758) Обігрівач 
електричний Термія, (370760) Сейф, (370761) Стіл СТ-4 (без тумб), (370762) Стіл-10-тумба, (370763) 

Стілець офісний, (370764) Таблиці спиртометричні, (370765) Телефон КХ-ТS 2350 RVW, (370766) 
Частотний перетворювач SV022iG5A-4 2,2кВт, (370767) Барометр кімнатний круглий, (370768) 
Гігрометр-психрометр, (370769) Колонки Speakers Genius SP-S110 1W Black, (370770) Модем GVC 

SF 1156V/R1L ext56К, (370773) Стіл, (370774) Стіл ВхШхГ =750х900х700мм, (370775) Стіл 
комп’ютерний, (370776) Телефон апарат Панасонік, (370777) Тумба прил., (370778) Тумба прил, 

(370779) Шафа для одягу, (370780) Системний блок Celeron DC 



2.41GHz/J1800/4Gb/500Gb/ATX/K/M/P 1, (370781) Бідони, (370782) Ваги РН-10, (370783) Вага 
товарно-технічна, (370784) Вентилятор, (370785) Візок грузовий, (370786) Візок для перевезення 

ящиків, (370787) Вогнегасник ОП-9, (370788) Гирі 1 кг, (370789) Гирі 2 кг, (370790) Каска захисна, 
(370791) Крісло SPIRO4, (370792) Обігрівач електр. АО ЄВО 4,5/0,4, (370793) Обігрівач масляний, 

(370794) Подовжувач, (370795) Рахувальна машинка 8080, (370796) Стіл, (370797) Стільці, (370798) 
HDD External 2.5, (370800) Блок безперебійного живлення ББЖ Eaton 5E 1100VA, (370801) Жалюзі, 
(370802) Крісло ISO black A-2, (370803) Крісло Геркулес, (370804) Маршрутизатор, (370805) 

Маршрутизатор TP-Link, (370808) Монітор 19 Samsung 920 NW, (370809) Системний блок Celeron 
DC 2.41 GHz/J1800/4Gb/500Gb/ATX/K/M/P 4, (370810) Стабілізатор напруги 1000ВА, (370811) Стіл 

двухтумбовий, (370812) Стіл керівника, (370813) Тумба 1400*500*800, (370814) Тумбочка, (370815) 
Тумбочка, (370816) Шафа книжна, (370817) Шафа настінна (до свіча), (370818) Шафа одежна, 
(370819) MFP A4 Canon i-SENSYS MF3010 (копір/принтер/сканер,USB), (370820) Крісло Престиж, 

(370821) Монітор LG 21.5” LG 22M38A-B Black, (370822) Сейф, (370823) Системний блок CPU DC 
CPU 2.41 GHz/MB D1800M/4Gb1333/HDD320Gb/ATX/K/M, (370824) Стіл двухтумбовий, (370825) 

Стілець офісний, (370826) MFP A4 Canon i-SENSYS MF3010 (копір/принтер/сканер,USB), (370827) 
Колонки Speakers Genius SP-S110 1W Black, (370828) Монітор Samsung 943 NW TFT, (370829) 
Сканер А4 CanoScan, (370830) Телефон КХ-ТS 2350 VAS, (370832) Шафа під папери, (370833) 

Мікрохвильова піч, (370834) Прилад доступу U-Prox IP400, (370835) Радіостанція транспорт, 
(370836) Стіл двухтумбовий, (370837) Стіл кухонний, (370838) Стіл робочий для комп’ютера, 

(370839) Стілець на рамі Sylwia, (370840) Монітор 19,5» Philips 203V5LSB2/62, (370841) Системний 
блок Celeron DC 2.41GHz/J1800/4Gb/500Gb/ATX/K/M/P 2, (370842) Крісло Тема, (370843) Стіл 
двухтумбовий, (370844) Телефон апарат, (370847) Ємкість вертикальна п/е 700л, (370848) Кутова 

шліфмашина, (370849) Макет пляшки 0,5, (370850) Стіл кухонний, (370851) Шафа 5, (370852) Шафа 
дводверна, (370853) Monitor 19.5 Philips 1, (370854) Колонки Genius SP-110 3, (370855) Монітор LG 

21.5» LG 22M38A-B, (370856) Сейф меблевий SFT-56K, (370857) Системний блок CPU DC CPU 2.41 
GHz/MB D1800M/4Gb1333/HDD320Gb/ATX/K/M 1, (370858) Стіл, (370859) Тумба викатна, (370860) 
Тумба підставна, (370861) Балони вуглекислотні, (370862) Балони вуглекислотні без вентиля, 

(370863) Калькулятор Citizen 3, (370864) Сейф механічний SFT-25K 250*350*250, (370865) Стіл 
двухтумбовий, (370866) Стіл комп’ютерний, (370867) Стіл робочий для компютера, (370868) Стільці, 

(370869) Телефон апарат, (370870) Детектор ультрафіолетовий DORS135, (370871) Жалюзі захисні, 
(370872) Касовий апарат MINI-T 61.01 EFGM, (370873) Комплект ніжок столу, (370874) Стілець 
барний Rose, (370875) Стільниця Topalit, (370876) Системний блок Celeron DC 

2.41GHz/J1800/4Gb/500Gb/ATX/K/M/P, (370877) Стілець поворотний, (370878) Крісло ISO чорне, 
(370879) Стіл робочий для компютера, (370880) Стільці 2, (370881) Тумба, (370882) Шафа для одягу 

кутова 4, (370883) Антресоль, (370884) підставка під сист.блок, (370885) Системний блок Celeron DC 
2.41GHz/J1800/4Gb/500Gb/ATX/K/M/P 1, (370886) Стіл двухтумбовий, (370887) Стіл двухтумбовий, 
(370888) Стіл кухонний, (370891) Стільці, (370892) Стільці з точеною ножкою, (370893) Тумба 2, 

(370894) Факс Panasonіс КХ -FТ 908UA, (370895) Шафа 1, (370897) Стіл, (370898) Стіл 
комп’ютерний, (370899) Стіл комп’ютерний, (370900) Стіл робочий для комп’ютера, (370901) 

Телефонний апарат, (370902) Валянки на підошві, (370903) Візок гідравлічний DF-V/ALG, (370904) 
Візок для перевезення ящиків, (370905) Нагрівач. електр. 02-400, (370906) Обігрівач електричний 
Термія, (370907) Папшер різальний, (370908) Стіл двухтумбовий, (370909) Телефон КХ-Т2360RU, 

(370910) Шафа для одягу, (370911) Годинник, (370912) Монітор 19,5 LG 20M38A-B Black, (370913) 
Полка для клавіатури, (370914) Приставка пряма 80 см, (370915) Системний блок DC Celeron 2,41, 

(370916) Стільці 2, (370917) Телефон апарат SAMSUNG КХ-TS 17, (370918) Шафа металева, 
(370920) Насос EURO-aqua wo 13-1.5 Fury, (370921) Насос ГНОМ10-10 з датчиком рівня, (370922) 
Насос КМ 50-32-148, (370923) Рукав П-2-75-3 4, (370924) Торцеве ущільнення КМ 50-32, (370925) 

Годинник, (370926) Крісло ISO чорне, (370927) Крісло АЕРО ЛБ сид.сітка 1, (370928) Системний 
блок Celeron G 1800 2,41, (370929) Сканер Сканер А4 CanoScan LiDE 120, (370930) Стіл 

двухтумбовий, (370931) Стінка офісна, (370932) Шафа під одяг, (370933) Крісло ISO black A-2, 
(370934) Крісло АЕРО ХБ сид.сітка, (370935) Системний блок Celeron G 1800 2,41, (370936) Таблиці 
спиртометричні, (370937) Ворота1, (500033) Монітор LG 24M38A, (500034) Монітор LG 24M38A, 

(500035) Монітор LG 24M38A, (500036) Монітор LG 24M38A, (500037) Монітор LG 24M38A, 
(500038) Монітор LG 24M38A, (500039) Монітор Philips 23,6” 243V5LSB/62, (500040) Монітор 23,6” 

Iiyama ProLite X2474HV-B1, (500043) Перетворювач тиску SEN-96010 B085 A 0 (0...16 bar), (500288) 



Візок ручний гідравлічний CBY-JC20 1150х550х75мм, (500665) Зварювальний інвертор ВДІ-200З 
Патон 220В, 200А, (500672) Перетворювач тиску SEN-9601 0 B065 A 0 (0...6 bar), (500752) Стілець 

офісний, (500753) Стілець офісний, (500754) Стілець офісний, (500755) Стілець офісний, (500756) 
Стілець офісний, (500757) Стілець офісний, (500758) Системний блок (CPU DC Pentium G5400/MB 

Asus H310/COM/DDR4 RAM 4GB 2400MHz/SSD 240GB/Корпус Midi-ATX 400W 120mm 
чорний/Key+Mouse Genius USB, (500880) Принтер A4 Canon s-SENSYS LBP 6030, (500975) Стілець 
поворотний WEBSTAR, (500977) Стілець на рамі Iso black C-26, (500978) Стілець на рамі Iso black C-

26, (500979) Стілець на рамі Iso black C-26, (500980) Стілець на рамі Iso black C-26, (500981) Стілець 
на рамі Iso black C-26, (500982) Стілець на рамі Iso black C-26, (501016) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501017) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501018) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501019) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501020) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501021) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501022) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501023) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501024) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501025) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501026) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501027) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501028) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501029) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501030) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501031) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501032) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501033) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501034) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501035) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501063) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501064) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501067) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501068) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501069) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501070) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501071) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501072) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501073) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501074) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501075) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501076) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501077) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501078) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501079) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501080) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501081) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501082) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501083) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501084) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501085) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501086) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501087) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501088) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501089) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501090) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501091) МДФ стійка зі світлом, 



брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501092) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit»,  (501093) МДФ стійка зі світлом, 

брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501094) МДФ стійка зі світлом, 
брендована знаком для товарів і послуг «Ukrainian Spirit», (501099) Перетворювач тиску РС-

28/Ex/0...60kPa/PD/P, (501100) Перетворювач тиску РС-28/Ex/0...60kPa/PD/P, (501101) Перетворювач 
тиску РС-28/Ex/0...60kPa/PD/P, (501110) Обігрівач, (501111) Обігрівач, (501155) Стілець поворотний 
Laborant GTS RING BASE CHROME STOPKI, (501156) Стілець поворотний Laborant GTS RING 

BASE CHROME STOPKI, (501157) Стілець поворотний Laborant GTS RING BASE CHROME 
STOPKI, (501168) Водонагрівач Atlantic Expert VM100, (501919) Лічильник GROSSWASSER WPK-

UA 80 F X Ду 80, (502029) Кондиціонер OLVO OSH-12-FR9 INVERTER, (502130) Монітор Monitor 
21.5” LG 22MK400H-B (далі – Об’єкт приватизації).  

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ:  

Волинська область, м. Луцьк, вул. Ковельська, 67; Волинська область, м. Луцьк, вул. Залізнична, 

11.  
Назва балансоутримувача: ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618). 

ПЕРЕЛІК 

нерухомого майна 

Інв.  
номер  

Назва  
Адреса 

розташуванн

я  

Загальн

а площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер  

Функціональне 
використання 

Підстава 
виникнення 

права 

власності 

Форма 
власност

і та 

власник 

37000

8 

Адмінкорпус Волинська 

обл., м. 
Луцьк, вул. 

Ковельська, 
67 

328,8 
222547190710

1 

1220.9 Будівлі 

для 
конторських та 

адміністративн
их цілей інші 

Інформаційн

а довідка 
236148589 

від 09.12.202
0 

Державн

а 
МРЕТС 

37000

9 

Бардогосподарст

во 

Волинська 

обл., м. 
Луцьк, вул. 

Ковельська, 
67 

43,1 
222546750710

1 

1251.5 Будівлі 

підприємств 
харчової 

промисловості 

Інформаційн

а довідка 
236148589 

від 09.12.202
0 

Державн

а 
МРЕТС 

37000
1 

Виробничий 
корпус 
спиртового цеху 

Волинська 
обл., м. 
Луцьк, вул. 

Ковельська, 
67 

1989,8 
223620700710

1 

1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової 

промисловості 

Інформаційн
а довідка 
236148589 

від 09.12.202
0 

Державн
а 
МРЕТС 

37000
7 

Виробничий 
корпус цеху 
ректифікації 

Волинська 
обл., м. 
Луцьк, вул. 

Ковельська, 
67 

620,9 
222546160710

1 

1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової 

промисловості 

Інформаційн
а довідка 
236148589 

від 09.12.202
0 

Державн
а 
МРЕТС 

37001
3 

Гараж №1 Волинська 
обл., м. 

Луцьк, вул. 
Ковельська, 
67 

120 
222589980710

1 

1242.1 Гаражі 
наземні 

Інформаційн
а довідка 

236148589 
від 09.12.202
0 

Державн
а 

МРЕТС 

37001
4 

Гараж №2 Волинська 
обл., м. 

Луцьк, вул. 
Ковельська, 

67 

58 
222545170710

1 

1242.1 Гаражі 
наземні 

Інформаційн
а довідка 

236148589 
від 09.12.202

0 

Державн
а 

МРЕТС 



Інв.  
номер  

Назва  
Адреса 

розташуванн
я  

Загальн

а площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер  

Функціональне 
використання 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 

Форма 

власност
і та 

власник 

37000
0 

Зерновий склад Волинська 
обл., м. 

Луцьк, вул. 
Ковельська, 

67 

938,6 
222544010710

1 

1252.9 Склади 
та сховища інші 

Інформаційн
а довідка 

236148589 
від 09.12.202

0 

Державн
а 

МРЕТС 

37000

6 

Корпус 

вуглекислотного 
цеху 

Волинська 

обл., м. 
Луцьк, вул. 
Ковельська, 

67 

222 
222482870710

1 

1251.5 Будівлі 

підприємств 
харчової 
промисловості 

Інформаційн

а довідка 
236148589 
від 09.12.202

0 

Державн

а 
МРЕТС 

37000

2 

Приміщення 

корпусу 
горілчаного цеху 

Волинська 

обл., м. 
Луцьк, вул. 

Ковельська, 
67 

2967,6 
220911080710

1 

1251.5 Будівлі 

підприємств 
харчової 

промисловості 

Інформаційн

а довідка 
236148589 

від 09.12.202
0 

Державн

а 
МРЕТС 

37000

5 

Котельня Волинська 

обл., м. 
Луцьк, вул. 

Ковельська, 
67 

392,4 
222511230710

1 

1251.5 Будівлі 

підприємств 
харчової 

промисловості 

Інформаційн

а довідка 
236148589 

від 09.12.202
0 

Державн

а 
МРЕТС 

37001
2 

Паливна 
адміністративног
о корпусу 

Волинська 
обл., м. 
Луцьк, вул. 

Ковельська, 
67 

66,7 
222498350710

1 

1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової 

промисловості 

Інформаційн
а довідка 
236148589 

від 09.12.202
0 

Державн
а 
МРЕТС 

37001
1 

Склад готової 
продукції 2 

Волинська 
обл., м. 
Луцьк, вул. 

Ковельська, 
67 

823,3 
220918870710

1 

1252.9 Склади 
та сховища інші 

Інформаційн
а довідка 
236148589 

від 09.12.202
0 

Державн
а 
МРЕТС 

37001
0 

Склад тари, 
готової продукції 

Волинська 
обл., м. 

Луцьк, вул. 
Ковельська, 
67 

577,5 
222507180710

1 

1252.9 Склади 
та сховища інші 

Інформаційн
а довідка 

236148589 
від 09.12.202
0 

Державн
а 

МРЕТС 

37000
3 

Спиртосховище Волинська 
обл., м. 

Луцьк, вул. 
Ковельська, 

67 

1159,8 
220927170710

1 

1252.9 Склади 
та сховища інші 

Інформаційн
а довідка 

236148589 
від 09.12.202

0 

Державн
а 

МРЕТС 

37001
6 

Арочна споруда Волинська 
обл., м. 

Луцьк, вул. 
Ковельська, 

67 

364,2 
222503940710

1 

1999.9 Інші 
будівлі 

Інформаційн
а довідка 

236148589 
від 09.12.202

0 

Державн
а 

МРЕТС 



Інв.  
номер  

Назва  
Адреса 

розташуванн
я  

Загальн

а площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер  

Функціональне 
використання 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 

Форма 

власност
і та 

власник 

50155
7 

Мехдільниця, 
склад 

прекурсорів  

Волинська 
обл., м. 

Луцьк, вул. 
Ковельська, 

67 

49 
222501050710

1 

1274.6 
Господарські 

будівлі 

Інформаційн
а довідка 

236148589 
від 09.12.202

0 

Державн
а 

МРЕТС 

50155

6 

Трансформаторн

а підстанція 

Волинська 

обл., м. 
Луцьк, вул. 
Ковельська, 

67 

41 
222542740710

1 

2224.3 

Трансформатор
ні станції та 
підстанції 

місцевих 
електромереж 

Інформаційн

а довідка 
236148589 
від 09.12.202

0 

Державн

а 
МРЕТС 

37000
4 

Пристанційний 
склад 

Волинська 
обл., м. 

Луцьк, вул. 
Залізнична, 
11 

533,5 
218644130710

1 

1252.9 Склади 
та сховища інші 

Інформаційн
а довідка 

236148798 
від 09.12.202
0 

Державн
а 

МРЕТС 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про земельні ділянки  

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 
земельної 
ділянки 

(га) 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  

Цільове 
призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 
користування 

земельною ділянкою, 

інформація про 
обтяження 

Земельна 

ділянка 
Волинська 

обл., м. 

Луцьк, вул. 
Ковельська, 

67 

2,2906 0710100000:31:029:0001 Для 

обслуговування 
виробничих 

приміщень 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 
на нерухоме майно 

про реєстрацію 
іншого речового 
права, номер витягу 

120492791від 
12.04.2018 

Земельна 

ділянка 
Волинська 

обл., м. 

Луцьк, вул. 
Залізнична, 

11 

0,0918 0710100000:11:105:0005 Для 

будівництва та 
обслуговування 
будівель 

ринкової 
інфраструктури  

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію 

іншого речового 
права, номер витягу 

120489659 
від 12.04.2018 

 

Зважаючи на лист ДП «Укрспирт» до договору купівлі-продажу Об’єкта приватизації буде 
включено:  

«Покупець гарантує не чинити перешкод ДП «Укрспирт» у користуванні та розпорядженні майном 

(готова продукція, товари, сировина і матеріали тощо), яке не було включено до Переліку майна, що 
підлягає приватизації (Об’єкта приватизації) та перебуває на території Луцького місця провадження 



діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» та надавати безперешкодний доступ до такого майна 
на вимогу ДП «Укрспирт». 

Інформація про балансоутримувача:  
ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська 

область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 
0674019741, адреса електронної пошти : g.vergeles@ukrspirt.com. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.  

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 30.03.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його поведення. 
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 приватизації 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), Закону України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (зі змінами).  

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 20 693 326,84 грн (без ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 346 663,42 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 
10 346 663,42 грн (без ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону з умовами – 2 069 332,68 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 034 666,34 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

1 034 666,34 грн.  

Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн.  

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації має забезпечити: 
збереження видів діяльності, які здійснювало Луцьке МПД ДП «Укрспирт», а саме – виробництво 

спирту етилового ректифікованого та лікеро-горілчаних виробів до 01 липня 2021 року; 

збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, 
не менше ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року, та 

працевлаштування на них протягом 2-х місяців з моменту переходу права на об’єкт не менше 103 
осіб. 

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 
аукціонів 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. Січових Стрільців, 3, 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: 3, Sichovyh str. , Lviv, city,79007.  
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 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 8.00 до 17.00 за місцем його розташування за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. 

Ковельська, 67 та Волинська область, м. Луцьк, вул. Залізнична, 11.  
ПІБ контактної особи на об’єкті:  

керівник Луцького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» Шмаров  
Денис Миколайович, тел. (067) 244-33-11; 

заступник керівника з технічних питань Луцького місця провадження діяльності та зберігання 

спирту ДП «Укрспирт» Гушинець Олег Степанович, тел. (095) 655-60-00. 
Найменування організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Волинській області РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за адресою: 
43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, час роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 
до 15.45, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок (0332) 24-00-57. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу: наказ Управління 

забезпечення реалізації повноважень  
у Волинській області регіонального відділення від 02.03.2021 №110.  

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-26-000002-1. 
Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 27 (двадцять сім) днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 27 (двадцять сім) днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 206 933,27 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 103 466,63 грн; 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 103 466,63 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 

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

prozorroprodazhi-cbd2. 


