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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях про 

продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі гаражів (гараж літ. «Б-1»; гараж 

літ. «В-1») загальною площею 474,7 м2, бетонної площадки, цегельного навісу, що знаходиться 

за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського Юхима, 26а та обліковується на балансі Регіо-

нального офіса водних ресурсів у Хмельницькій області,  

код за ЄДРПОУ 05446893 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля гаражів (гараж літ. «Б-1»; гараж літ. «В-1») 

загальною площею 474,7 м2, бетонна площадка, цегельний навіс (далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Сіцінського Юхима, 26а. 
Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 

05446893, що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 29, тел. (0382) 79-57-98. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Інв. 

номер  
Назва  

Адреса 

розташування  

Загальн

а  
площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 
виникнення 

права 
власності  

Форма 
влас-

ності та 
власник  

10130032
4  

Будівля 

гаражів 
(гараж 
літ. «Б-1»; 

гараж літ. 
«В-1»)  

м. 

Хмельницький 
вул. 
Сіцінського 

Юхима, 26а  

474,7  
179706266810

1  

1242.1 Гаражі 

наземні  

Витяг 

161338244 
від 28.03.201
9  

Держав-
на; 

ДАВРУ

* 

10130016

7  

Бетонна 

площадка  

м. 

Хмельницький, 
вул. Сіцінськог
о Юхима, 26а  759   

2112.3 Дороги 

для 
технологічног
о 

автотранспорт
у промислових 

підприємств   

–  

Держав-
на; 

ДАВРУ
* 

10130016
8  

Цегельни

й навіс  

м. 

Хмельницький, 
вул. Сіцінськог

о Юхима, 26а  

79   

1274.6 

Господарські 
будівлі  

–  Держав-

на; 
ДАВРУ

* 

 
_____________ 

* ДАВРУ – Державне агентство водних ресурсів України. 

 

 

 

 



Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 
земельної 

ділянки (м2)  

Кадастровий 

номер 
земельної 
ділянки  

Цільове 

призначення 
земельної 
ділянки  

Форма власності,  
підстава на право  

користування земельною 
ділянкою, інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

м. 

Хмельницький, 
вул. Сіцінського 

Юхима, 26а  

2400  –  –  Державний акт на право 

постійного користування 
землею І-ХМ № 001537 від 

26.05.1998  

 

Відомості про договори оренди  

станом на лютий 2021 року 

№ 
з/п 

 

Орендар 
 

Назва 
об’єкта 
оренди 

 

Орендована 

площа (м2) 
 

Цільове призначення 
оренди 

 

Реквізити  

договору  
оренди  

та термін його дії 
 

Орендна 

плата за 1 м2 

за місяць без 
ПДВ, грн *  

 

1 

 

ФОП 

Мацібора 
Анатолій 
Васильович 

 

Приміщення 

гаража 
 

62,7 
 

Розміщення майстерні, 

що здійснює технічне 
обслуговування та ремонт 
автомобілів  

 

Договір № 1908 

від 26.6.2017.  
Термін дії: 
до 25.04.2023 

 

31,75 

 

 
____________ 

* Розмір орендної плати визначено шляхом корегування орендної плати за базовий місяць на 
індекси інфляції за відповідні місяці згідно з чинним законодавством. 

Договір оренди зберігає свою чинність для нового власника. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 20 квітня 2021 року. 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, 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 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 ст. 8 Закону України  

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

аукціону без умов – 17 341,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 670,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 8 670,50 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 1 734,10 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 867,05 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 867,05 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: без умов. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях 
Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 
Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 

код за ЄДРПОУ 42964094 
в іноземній валюті: 

Одержувач: 
Адреса: 
Рахунок: № UA 

Банк одержувача: 
SWIFT: 

Код ЄДРПОУ: 
Призначення платежу: (обов’язково вказати що) 
Receiver: 

Address: 
Account: 

UA 
Bank of receiver: 
Address: 

SWIFT: 
Code YeDRPOU: 

Purpose of payment (please, indicate without fa іl the purpose of payment) 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: http://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: 

пн. – чт. з 8.00 до 17.15, пт. з 8.00 до 16.00. Телефон (0382) 72-09-40, е-mail: natalia_68@spfu.gov.ua. 
Відповідальна особа: від регіонального відділення: Капранова Наталія Василівна, тел. (0382) 72-

09-40; 

від Регіонального офіса водних ресурсів у Хмельницькій області: Шишковський Артур Євгенович, 
тел. 0978389177. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua, 
тел. (0432) 65-26-08. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій  області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 17.03.2021 
№ 149-у. 



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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-16-000001-2. 
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 – 173,41 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 86,71 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 86,71 грн. 

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

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адмініст-
ратор). 

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. 
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта державної власності – гаража шлакоблочного 

А-1, загальною площею 48,3 м2, що розташований  

за адресою: Дніпропетровська обл., смт Царичанка,  

вул. 14-ї Гвардійської Дивізії, 8а та перебуває  

на балансі Головного управління статистики у Дніпропетровській області  

(код за ЄДРПОУ 02359946) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гараж шлакоблочний А-1, загальною площею 48,3 м2. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., смт Царичанка, вул. 14-ї Гвардійської Дивізії, 8а. 
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою гараж літ. А-1, що складається з двох гаражів (рік 

побудови – 1977, стіни – шлакоблок, підлога та фундамент бетонні, покрівля – шифер) та цегляної 

оглядової ями, загальною площею 48,3 м2. Підведене електропостачання. Державна реєстрація права 
власності від 19.11.2019, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1968909812256. 
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка у розмірі 0.0113 га належить Головному 

управлінню статистики у Дніпропетровській області (Державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 040598). Кадастровий номер 1225655100:03:044:0002, 
цільове призначення – для державного управління та місцевого самоврядування. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні. 
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Дніпропетровській області 

(код ЄДРПОУ 02359946), яке знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 19 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 державної власності – гаража шлакоблочного А-1, загальною площею 

48,3 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., смт Царичанка, вул. 14-ї Гвардійської 
Дивізії, 8а та перебуває на балансі Головного управління статистики у Дніпропетровській області 
(код за ЄДРПОУ 02359946), 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 – 31 202,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 15 601,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 15 601,00 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 – 3 120,20 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 560,10 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 1 560,10 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ. 
Відшкодування регіональному відділенню послуг незалежного оцінювача, що залучався для 

здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 3 800,00 грн (три тисячі 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, – Лихіна Дмитро Сергійович, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: 

privat1_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 12.03.2021  
№ 12/01-37-РП. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-01-11-000014-1. 

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 – 312,02 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 156,01 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 156,01 грн. 
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки  

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна  

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

державної власності – будівлі та надвірних будівель Куколівського державного пункту 

ветеринарної медицини загальною площею 94,3 м2, що розташований за адресою: 

Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Куколівка, вул. Квітнева (Леніна), 5а та 

перебуває на балансі Олександрійської районної державної лікарні ветеринарної медицини 

(код за ЄДРПОУ 00700097) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля та надвірні будівлі Куколівського державного 

пункту ветеринарної медицини загальною площею 94,3 м2. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Куколівка, вул. Квітнева 
(Леніна), 5а. 

Назва балансоутримувача: Олександрійська районна державна лікарня ветеринарної медицини, 

код ЄДРПОУ 00700097, адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Користівське шосе, 2. 
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До складу об’єкта входять: ветеринарна лікарня «В» (рік побудови – 1905, фундамент бутовий, 

стіни та перегородки цегляні, перекриття дерев’яно-балочне; покрівля – азбестоцементні листи); 
сарай «Б» (рік побудови – 1980, фундамент бутовий, стіни цегляні, покрівля – азбестоцементні 

листи); вбиральня «Г» (рік побудови – 2012, фундамент – яма цегляна, стіни цегляні, покрівля – 
азбестоцементні листи), огорожа № 1 (металева сітка); багаторічні насадження: дерево слива – 1 шт., 
дерево обліпиха – 1 шт., дерево абрикос – 1 шт., дерево вишня – 1 шт. Рік побудови – 1905. Не 

використовується. Опалення – пічне. Електропостачання наявне, водопостачання, каналізація, 
газопостачання – відсутні. 
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1239 га; кадастровий номер: 3520384400:51:000:0306; 

цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги; перебуває у постійному користуванні Олександрійської районної державної 

лікарні ветеринарної медицини. 
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: 22 квітня 2021 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично. 

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 державної власності – будівлі та надвірних будівель Куколівського держав-

ного пункту ветеринарної медицини загальною площею 94,3 м2, що розташований за адресою: 
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Куколівка, вул. Квітнева (Леніна), 5а та перебуває на 
балансі Олександрійської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 

00700097), 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 та надвірних будівель Куколівського  державного 

пункту ветеринарної медицини загальною площею 94,3 м2, що розташований за адресою: 
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Куколівка, вул. Квітнева (Леніна), 5а та перебуває на 
балансі Олександрійської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 
00700097), має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію  

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

аукціону з умовами – 99 730,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 49 865,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 49 865,00 грн 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 – 9 973,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4 986,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 986,50 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 4 940,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот сорок гривень 00 копійок) протягом 
30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності – 

будівлі та надвірних будівель Куколівського державного пункту ветеринарної медицини загальною 

площею 94,3 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, 
с. Куколівка, вул. Квітнева (Леніна), 5а та перебуває на балансі Олександрійської районної державної 

лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ  
00700097). 

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 Фонд 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 Фонд 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., Олександрійський р-н, с. Куколівка, вул. Квітнева (Леніна), 5а. Контактна особа: Дробот Олена 
Василівна, тел. 0523540605, адреса електронної пошти : 19.dlvmdpss.kr@ukr.net. 

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 – Кравцова Галина Володимирівна, 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 12.03.2021 № 12/01-48. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-14-000004-2. 

Період між аукціоном: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 (тридцять) календарних днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 30 (тридцять) календарних днів. 
Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 997,30 грн; 
аукціон із зниженням стартової ціни – 498,65 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 498,65 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. 

 

 

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 у складі: ветлікарня, А загальною площею 16,9 м2 за адресою: Івано-Франківська 

область, Тисменицький р-н, с. Черніїв, вул. Стасюка, 6а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації,  

його місцезнаходження: окреме майно – приміщення лікарні ветеринарної медицини у 

складі: ветлікарня, А загальною площею 16,9 м2 за адресою:  

Івано-Франківська область, Тисменицький р-н,  

с. Черніїв, вул. Стасюка, 6а. 

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

площею 16,9 м2. Рік побудови – 1985. Фундамент – бетон, стіни цегляні, покрівля – шифер. 
Підведений газ. Опалення автономне. 

 



Інформація щодо земельної ділянки: відсутня. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договорів оренди немає. 
Інформація про балансоутримувача: Тисменицька районна державна лікарня ветеринарної 

медицини, код ЄДРПОУ 05414195. Адреса: Івано-Франківська область, м. Тисмениця, вул. І. Франка, 
27. 

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: 15 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, 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 – 29 947,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 14 973,50 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 14 973,50 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 – 2 994,70 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 497,35 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 497,35 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 4500 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., Тисменицький р-н, с. Черніїв, вул. Стасюка, 6а. 
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 10.03.2021 № 282 «Про 
затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – приміщення 

лікарні ветеринарної медицини за адресою: Тисменицький р-н, с. Черніїв, вул. Стасюка, 6а». 
Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2020-12-10-000003-2. 

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 – 299,47 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 149,74 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 149,74 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: 

ветлікарня, А загальною  

площею 66 м2; гараж, Б площею 29,6 м2 за адресою: Тисменицький р-н, с. Одаї, 

вул. Центральна, 20а 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації,  

його місцезнаходження: окреме майно – приміщення лікарні ветеринарної медицини у 

складі: ветлікарня, А загальною площею 66 м2; гараж, Б площею 29,6 м2 за адресою: 

Тисменицький р-н, с. Одаї, вул. Центральна, 20а. 

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

площею 66 м2. Фундамент – бетон, стіни цегляні, покрівля – шифер. Будівля гаража площею 29,6 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: Тисменицька районна державна лікарня ветеринарної 

медицини, код ЄДРПОУ 05414195. Адреса: Івано-Франківська область, м. Тисмениця, вул. І. Франка, 
27. 

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: 15 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, 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 – 124 384,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 62 192,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 62 192,00 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 – 12 438,40 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 6 219,20 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 6 219,20 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 
УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

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

оцінки об’єкта приватизації в сумі 5500 грн протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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



у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 
р/р UA698201720355549001001142097 
ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 
р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 
в іноземній валюті: 
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 

Ternopil regions. 
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 
Currency of account EUR, USD  
Account number UA053223130000025209000000058 

Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 
SWIFT: EXBSUAUX 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).  

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 15.45 в робочі дні за місцем розташування 
об’єкта: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Одаї, вул. Центральна, 20а. 

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 10.03.2021 № 284 «Про 

затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – приміщення 
лікарні ветеринарної медицини за адресою: Тисменицький р-н, с. Одаї, вул. Центральна, 20а». 

Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2020-12-10-000006-1. 

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

за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації. 

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 
продаж на аукціоні з умовами – 1 243,84 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 621,92 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 621,92 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: 

ветлікарня, А загальною площею 74,5 м2; гараж, Б площею 39,4 м2 за адресою:  

Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, смт Єзупіль, вул. Хвильового, 2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня, А загальною площею 74,5 м2; гараж, Б 

площею 39,4 м2 за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, смт Єзупіль, 

вул. Хвильового, 2. 

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

74,5 м2, побудована до 1939 року. Фундамент – бетон, стіни – дерево, покрівля – оцинковане залізо. 

Опалення пічне. Будівля гаража площею 39,4 м2, рік побудови – 1972. Фундамент – бетон, стіни – 
цегла, покрівля – шифер. 

Інформація щодо земельної ділянки: відсутня. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договорів оренди немає. 
Інформація про балансоутримувача: Тисменицька районна державна лікарня ветеринарної 

медицини, код ЄДРПОУ 05414195. Адреса: Івано-Франківська область, м.Тисмениця, вул. І. Франка, 
27. 

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: 15 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, 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 – 159 101,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 79 550,50 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 79 550,50 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 – 15 910,10 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 7 955,05 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 7 955,05 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 5400 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., Тисменицький р-н, смт Єзупіль, вул. Хвильового, 2. 

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 10.03.2021 № 283 «Про 

затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – приміщення 
лікарні ветеринарної медицини за адресою: Тисменицький р-н, смт. Єзупіль, вул. Хвильового, 2». 

Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2020-12-10-000002-2. 

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 – 1 591,01 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 795,51 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 795,51 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  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,  

Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення в електронній торговій системі 

продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – школи 

(вул. О. Кобилянської, 6, с. Слобода,  

Новоселицький р-н, Чернівецька обл., 60323) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – школа. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. О. Кобилянської, 6, с. Слобода, Новоселицький р-н, Чернівецька 

обл., 60323. 
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва являє собою не завершений 

будівництвом об’єкт, який знаходиться в центральній частині села Слобода, поруч розташовані 
будівлі сільської ради і місцевого клубу (будинку культури), між вулицями Т. Шевченка та О. 
Кобилянської (дороги загального користування з твердим покриттям). Об’єкт незавершеного 

будівництва – школа складається з недобудованих будівель школи (загальна площа забудови – 

1850,45 м2) та котельні (загальна площа забудови – 150,8 м2). 
Балансоутримувач: відсутній. 

Рівень будівельної готовності школи – 5 %. 
Рівень будівельної готовності котельні – 49 %. 
Відомості про земельну ділянку: відсутні. 

Обтяжень на земельну ділянку немає. 
Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 23.04.2021. 

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

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

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

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

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

Приватизація 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 (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 – 313 483,00 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону із зниженням стартової ціни – 156 741,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 156 741,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 31 348,30 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 674,15 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 15 674,15 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ. 

Покупець від дати переходу права власності на об’єкт приватизації має забезпечити: 
завершення будівництва об’єкта протягом 5 років з дня підписання договору купівлі-продажу; 

дотримання вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 
компенсацію вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки  

об’єкта приватизації (договір від 02.12.2020 № 77/11) на рахунок органу приватизації, який буде 

зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 8000,00 грн протягом 30 днів з дня підписання 
договору купівлі-продажу об’єкта. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
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).  

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адмі-

ністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків): 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, у п’ятницю з 8.00 до 15.45 за місцем його розташування за адресою: Новоселицький 
р-н, с.Слобода, вул. О. Кобилянської, 6. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  областях, м. Івано-Франківськ, 
вул. Василіянок, 48, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.  

Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок (0372) 51-86-60. Адреса 
електронної пошти : akciya_77@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій  області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  
областях від 17.03.2021 № 50 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу 

об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – школи». 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000150-3. 

Період між аукціоном: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 35 календарних днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 35 календарних днів. 

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами –3134,83 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1567,42 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1567,42 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. 
 

 

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 – окремого майна – нежитлових 

будівель і споруд у складі: адмінбудинок під літерою «А» загальною площею 92,1 м2; сарай під 

літерою «Б» загальною площею 61,7 м2; вбиральня загальною площею 5,0 м2 за адресою: 

Київська область, Іванківський район, смт Іванків, вул. Поліська, 20, що перебуває  

на балансі Головного управління статистики  

у Київській області (код за ЄДРПОУ 02360731) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Повне найменування об’єкта: окреме майно – нежитлові будівлі і споруди у складі: 

адмінбудинок під літерою «А» загальною площею 92,1 м2;  

сарай під літерою «Б» загальною площею 61,7 м2; вбиральня загальною площею 5,0 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Іванківський район, смт Іванків, вул. Поліська, 20. 
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. 

Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Київській області (код за 
ЄДРПОУ 02360731). 



Реєстраційний номер: 8655511. 

Інформація про договори оренди об’єкта: не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 15.04.2021. 

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 – нежитлових будівель і споруд у 

складі: адмінбудинок під літерою «А» загальною площею 92,1 м2; сарай під літерою «Б» загальною 

площею 61,7 м2; вбиральня загальною площею 5,0 м2 за адресою: Київська область, Іванківський 
район, смт Іванків, вул. Поліська, 20, що перебуває на балансі Головного управління статистики у 

Київській області (код за ЄДРПОУ 02360731), 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 малої приватизації – окремого майна – нежитлових будівель і споруд у складі: 

адмінбудинок під літерою «А» загальною площею 92,1 м2; сарай під літерою «Б» загальною площею 

61,7 м2; вбиральня загальною площею 5,0 м2 за адресою: Київська область, Іванківський район, 
смт Іванків, вул. Поліська, 20, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській  
області (код за ЄДРПОУ 02360731), має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ УРАХУВАННЯ ПДВ) ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 159 558,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 79 779,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 79 779,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для: 

аукціону з умовами – 15 955,80 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 977,90 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 7 977,90 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня  

поточного року. 
УМОВИ ПРОДАЖУ. 
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлових будівель і споруд у складі: 

адмінбудинок під літерою «А» загальною площею 92,1 м2; сарай під літерою «Б» загальною площею 

61,7 м2; вбиральня загальною площею 5,0 м2 за адресою: Київська область, Іванківський район, 
смт Іванків, вул. Поліська, 20, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській  
області (код за ЄДРПОУ 02360731), зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду 

державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату 
послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта малої приватизації з метою 

визначення його стартової ціни у розмірі 5 200,00 грн (п’ять тисяч двісті гривень 00 копійок) 
протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до 
статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  



гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску: 

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

Чернігівській областях 
Рахунок: UA568201720355519001000140075 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО: 820172 
Код ЄДРПОУ: 43173325 

в національній валюті для перерахування гарантійного внеску: 

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

Чернігівській областях 
Рахунок: UA598201720355289001000140075 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО: 820172 
Код ЄДРПОУ: 43173325 

в іноземній валюті (в доларах США): 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях 

Рахунок: UA363052990000025307046200356 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО: 300711 
Код за ЄДРПОУ: 14360570 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

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: огляд об’єкта можливий у робочі дні за місцем його 

розташування. 

ПІБ контактної особи для організації огляду об’єкта: представник балансоутримувача – Карнаухов  
Микола Вікторович, тел. (095) 364-61-41. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 
50, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.  

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38. 
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, 

потенційним покупцям необхідно перейти на портал: vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації 
переглянути документи, які розміщені в віртуальній кімнаті даних. 

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 11.03.2021 № 216. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-13-000003-1. 

Період між аукціоном: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 20 (двадцять) днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій : 20 (двадцять) днів. 
Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 1 595,58 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 797,79 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 797,79 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 Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 

будівлі (їдальні (літ. «А») загальною площею 474,3 м2 за адресою: Київська область, 

Васильківський район, с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20б, яка під час приватизації  

Держплемзавода «Дзвінкове» не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Племінний завод 

«Дзвінкове», правонаступником якого є ПАТ «Дзвінкове»  

(код ЄДРПОУ 00857404) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Повне найменування об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля (їдальня (літ. «А») загальною 

площею 474,3 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Васильківський район, с. Плесецьке, 

вул. Варовицька, 20б. 
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. 
Інформація про балансоутримувача: ПАТ «Дзвінкове» (код ЄДРПОУ 00857404). 

Реєстраційний номер: 2224303632214. 
Інформація про договори оренди об’єкта: не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22.04.2021. 

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 – нежитлової будівлі (їдальні (літ. «А») 

загальною площею 474,3 м2 за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Плесецьке, 

вул. Варовицька, 20б, яка під час приватизації Держплемзавода «Дзвінкове» не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», правонаступником якого є ПАТ 
«Дзвінкове» (код ЄДРПОУ 00857404), 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 малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (їдальні (літ. «А») 

загальною площею 474,3 м2 за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Плесецьке, 
вул. Варовицька, 20б, яка під час приватизації Держплемзавода «Дзвінкове» не увійшла до 

статутного капіталу ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», правонаступником якого є ПАТ 
«Дзвінкове» (код ЄДРПОУ 00857404), має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ УРАХУВАННЯ ПДВ) ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 1 305 900,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 652 950,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 652 950,00 грн (без урахування ПДВ). 



На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для: 
аукціону з умовами – 130 590,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 65 295,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 65 295,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

поточного року. 

УМОВИ ПРОДАЖУ. 

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (їдальні (літ. «А») 

загальною площею 474,3 м2 за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Плесецьке, 
вул. Варовицька, 20б, яка під час приватизації Держплемзавода «Дзвінкове» не увійшла до 

статутного капіталу ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», правонаступником якого є ПАТ 
«Дзвінкове» (код ЄДРПОУ 00857404), зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду 

державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату 
послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації з метою визначення 
його стартової ціни у розмірі 6 450,00 грн (шість тисяч чотириста п’ятдесят гривень 00 копійок) 

протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до 
статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску: 

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

Рахунок: UA568201720355519001000140075 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО: 820172 

Код ЄДРПОУ: 43173325 
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску: 

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

Рахунок: UA598201720355289001000140075 

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

Код ЄДРПОУ: 43173325 
в іноземній валюті (в доларах США): 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях 
Рахунок: UA363052990000025307046200356 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО: 300711 
Код за ЄДРПОУ: 14360570 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 
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: доступ до об’єкта не обмежений, огляд можливий в будь-

який час за місцем розташування об’єкта: Київська область, Васильківський район, с. Плесецьке, 
вул. Варовицька, 20б. 



Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України  

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 
50, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html. 

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38. 
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, 

потенційним покупцям необхідно перейти на портал: vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації 

переглянути документи, які розміщені в віртуальній кімнаті даних. 

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 11.03.2021 № 217. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-08-000032-2. 

Період між аукціоном: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 20 (двадцять) днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 20 (двадцять) днів. 
Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 13 059,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 529,50 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 6 529,50 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  

про продаж об’єкта малої приватизації – нежитлового приміщення загальною площею 58,3 м2, 

розташованого за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Вокзальна, 3, 

що перебуває на балансі Державної інспекції енергетичного нагляду України 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлове приміщення загальною площею 58,3 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Вокзальна, 3. 
Найменування балансоутримувача: Державна інспекція енергетичного нагляду України. 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. Дорогожицька, 11/8, м. Київ, 04112, 
тел. (044) 204-79-95, e-mail: bureau@sies.gov.ua. 

Відомості про об’єкт приватизації. 

Нежитлове приміщення знаходиться на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. 

Має окремий вхід. Загальна площа приміщення – 58,3 м2. Інженерне облаштування – 

електропостачання, водопостачання, опалення – підключені до центральних мереж. Матеріали 
конструктивних елементів – цегла. Технічний стан задовільний. Рік побудови – 1990. 

Об’єкт розташований в центральній частині міста поряд з автовокзалом. Неподалік розташовані 

комерційна та житлова нерухомість. 
 

 
 
 

 



Назва  

 

Адреса  
розташування  

 

Загальна 

площа 

(м2) 
 

Реєстраційний 
номер 

 

Функціо-
нальне  

використання 
 

Підстава 
виникнення 

права власності 
 

Форма 
власності та 

власник 
 

Нежитлове 

приміщення 
 

Чернігівська 

область, 
м. Корюківка, 
вул. Вокзальна, 

3 
 

58,3 

 

2246245274224 

 

За 

призначенням 
 

Витяг з держав-

ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 

№ 236561217 
від 11.12.2020 

 

Держава в особі 

Державної 
інспекції 
енергетичного 

нагляду 
України  

 

 
Відомості про земельну ділянку: не сформована. 

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна. 
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на вебсайті: 

https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-zagalnoyu-ploshheyu-58-3-kv-m-m-

koryukivka-vul-vokzalna-3/. 
З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на сайті: http://www.vdr.spfu.gov.ua. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 20 квітня 2021 року. 

Час проведення аукціону встановлюється 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. 

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 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 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 10.05.2018 № 432 (із змінами). 

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 8 Закону України  
«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 475 289,80 грн (чотириста сімдесят п’ять тисяч двісті вісімдесят дев’ять 

гривень 80 коп.) без урахування ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 237 644,90 грн (двісті тридцять сім тисяч шістсот сорок 
чотири гривні 90 коп.) без урахування ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 237 644,90 грн (двісті тридцять сім тисяч шістсот сорок чотири гривні 90 коп.) 
без урахування ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 47 528,98 грн (сорок сім тисяч п’ятсот двадцять вісім гривень 98 коп.) 

без урахування ПДВ; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 23 764,49 грн (двадцять три тисячі сімсот шістдесят чотири 

гривні 49 коп.) без урахування ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 23 764,49 грн (двадцять три тисячі сімсот шістдесят чотири гривні 49 коп.) 

без урахування ПДВ. 
Розмір реєстраційного внеску: 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 : 

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; 
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 (099) 722-41-49, e-mail: HaidukS@sies.gov.ua. 
Відповідальна особа: Гайдук Сергій Володимирович. 

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 12.30 до 13.15. 

Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462)  
676-302, e-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 12.03.2021 № 13/175. 
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-

P-2021-02-11-000006-3. 



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. 
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації: 

для аукціону без умов : 4 752,90 грн; 

для аукціону із зниженням стартової ціни : 2 376,45 грн; 
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 2 376,45 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. 

 

 

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 – будівлі Великолучківської дільничної лікарні 

ветеринарної медицини загальною площею 154,0 м2, огорожи за адресою: Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н, с. Великі Лучки, вул. Мукачівська, 273, що перебуває на балансі 

Мукачівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 26395332 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – будівля Великолучківської дільничної 

лікарні ветеринарної медицини загальною площею 154,0 м2, огорожа.  

Місцезнаходження: Закарпатська область, Мукачівський р-н, с. Великі Лучки, вул. Мукачівська , 
273. 

Назва балансоутримувача: Мукачівська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 26395332. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): будівля Великолучківської дільничної лікарні 

ветеринарної медицини загальною площею 154,0 м2, огорожа. 
Технічна характеристика об’єкта: окремо стояча одноповерхова будівля 1901 року побудови, 

площею 154,0 м2. Стіни – саман, цегла, дах із черепиці. Огорожа 2004 року побудови довжиною 66,0 

пог.м виконана з азбестових плит на металевих стовпах, ворота та хвіртка – дерев’яні. У цілому 
технічний стан будівлі та огорожі незадовільний, потребує капітального ремонту. 

Реєстраційний номер об’єкта: 7605839. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом не сформована. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 27 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 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 – будівлі 

Великолучківської дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 154,0 м2, огорожи 
за адресою: Закарпатська область, Мукачівський р-н, с. Великі Лучки, вул. Мукачівська, 273, 
що перебуває на балансі Мукачівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, код за 

ЄДРПОУ 26395332, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію держав-
ного 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 – будівлі Великолучківської дільничної лікарні ветеринарної медицини 

загальною площею 154,0 м2, огорожи за адресою: Закарпатська область, Мукачівський р-н, с. Великі 
Лучки, вул. Мукачівська, 273, що перебуває на балансі Мукачівської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 26395332, повинен відповідати вимогам, передбаченим 

статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 9050,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 4525,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4525,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 905,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 452,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 452,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 відсотка 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 – окремого майна – будівлі Великолучківської дільничної лікарні ветеринарної медицини 

загальною площею 154,0 м2, огорожи за адресою: Закарпатська область, Мукачівський р-н, с. Великі 

Лучки, вул. Мукачівська, 273, що перебуває на балансі Мукачівської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 26395332. 

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: 4, Kopernyka str., Lviv, city,79005, Ukraine 

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-2021-02-22-000004-3. 

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 – 90,50 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 45,25 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 45,25 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 Волинській області Регіонального 

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

малої приватизації – окремого майна – приміщення ветеринарної дільниці (А-1) загальною 

площею 80,3 м2 за адресою: Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Носачевичі, вул. Молодіжна, 

251.  

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: приміщення ветеринарної дільниці (А-1) загальною  

площею 80,3 м2. 

Місцезнаходження: Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Носачевичі, вул. Молодіжна, 25. 
Назва балансоутримувача: Рожищенська районна державна лікарня ветеринарної медицини. 



Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Волинська область, м. Рожище, 

вул. Гагаріна, 42, тел. (03368) 2-27-85. 
Відомості про об’єкт: приміщення ветеринарної дільниці (А-1). Рік побудови – 1978. Наявне 

електропостачання, опалення пічне, потребує ремонту. Фундамент, перегородки, перекриття – 
дерево, підлога – дощата, цемент, покрівля – азбестоцементні листи. 

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт зареєстровано на підставі 

свідоцтва про право власності, на нерухоме майно, серія та номер: САС 128873, виданий 26.08.2008, 
видавник: Носачевичівська сільська рада Рожищенського району Волинської області та Витягу про 

реєстрацію права власності на нерухоме майно, серія та номер: 20639801, виданий 20.10.2008, 
видавник: КП «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації». Об’єкт малої приватизації 
зареєстрований за державою в особі Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів, реєстраційний номер об’єкта 1724026007245. Форма власності: 
державна. 

Відомості про земельні ділянки: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,36 га, 
наданій в постійне користування для господарських потреб Рожищенській  районній державній  
лікарні ветеринарної медицини на підставі державного акта на право постійного користування 

земельною ділянкою від 04.04.1994, серія ВЛ №000013; кадастровий номер: 0724584600:01:001:0377. 
Відомості про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: інформація відсутня. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22 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 аукціоні без умов, 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 окремого майна – приміщення ветеринарної дільниці (А-1) загальною площею 

80,3 м2 за адресою: Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Носачевичі, вул. Молодіжна, 25 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального 

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

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ  

(БЕЗ УРАХУВАННЯ ПДВ): 
продаж на аукціоні без умов – 1 392,98 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 696,49 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 696,49 грн. 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів (без урахування  

ПДВ): 
продаж на аукціоні без умов – 139,30 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 69,65 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 69,65 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 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 розрахунків  за 

придбані об’єкти. 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску) 
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 42899921 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ вул. Бастіонна, 6 
МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 42899921 

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

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення розрахунків за придбаний об’єкт) 
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6 
МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42899921 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 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. 

Інші відомості: 

повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється протягом 30 днів з дня 

укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна»); 

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на 

покупця (стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»). 
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем 

його розташування з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. 
Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби організації 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, тел. 24-00-57,  

час роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Контактна особа: Кизицька Наталія 
Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса електронної пошти : ocenka_07@spfu.gov.ua. 

Адреса вебсайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Управління забезпечення 

реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 11.03.2021 № 125. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000001-1. 
Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні без умов – 13,93 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 6,96 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 6,96 грн. 



Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.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  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

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

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

ветлікарні (А-1) загальною площею 90,2 м2;  

сарай (В-1) загальною площею 50 м2, гараж (Б-1) загальною площею 57,4 м2 за адресою:  

Волинська обл., Рожищенський р-н,  

с. Доросині, пров. Степовий,10 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації:  

група інвентарних об’єктів у складі: приміщення ветлікарні (А-1) загальною площею 

90,2 м2;  

сарай (В-1) загальною площею 50 м2,  

гараж (Б-1) загальною площею 57,4 м2. 

Місцезнаходження: Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Доросині, пров. Степовий,10. 

Назва балансоутримувача: Рожищенська районна державна лікарня ветеринарної медицини. 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Волинська область, м. Рожище, 

вул. Гагаріна, 42, тел. (03368) 2-27-85. 

Відомості про об’єкт: приміщення ветлікарні (А-1). Рік побудови – 1945. Наявне 
електропостачання, опалення пічне. Фундамент, стіни, перекриття – дерево, підлога – дошки, 

покрівля – азбестоцементні листи. 
Сарай (В-1). Рік побудови – 1985. Наявне електропостачання, фундамент, стіни, перегородки – 

цегла, перекриття – дерево, покрівля – азбестоцементні листи. Наявне електропостачання. Гараж (Б-

1). Рік побудови – 1977. Фундамент – бетонний стрічковий, стіни – цегла, покрівля – азбестоцементні 
листи, ворота – дерево. 

Інформація про державну реєстрацію. 
Приміщення ветлікарні (А-1): право власності на об’єкт зареєстровано на підставі свідоцтва про 

право власності на нерухоме майно, номер та дата: № 128826, виданий 21.10.2008, видавник: 

Доросинівська сільська рада Рожищенського району Волинської області та Витягу про реєстрацію 
права власності на нерухоме майно, серія та номер: 20655771, виданий 21.10.2008, видавник: КП 

«Волинське обласне бюро технічної інвентаризації»; об’єкт малої приватизації зареєстрований за 
державою в особі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів  та захисту 
споживачів, реєстраційний номер об’єкта 1724589207245. Форма власності: державна. 

Сарай (В-1): право власності на об’єкт зареєстровано на підставі свідоцтва про право власності на 
нерухоме майно, серія та номер: САС  128828, виданий 21.10.2008, видавник: Доросинівська сільська 

рада Рожищенського району Волинської області та Витягу про реєстрацію права власності на 
нерухоме майно, серія та номер: 20655793, виданий 21.10.2008, видавник: КП «Волинське обласне 
бюро технічної інвентаризації». Об’єкт малої приватизації зареєстрований за державою в особі Дер-

жавної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
реєстраційний номер об’єкта 1724504307245. Форма власності: державна. 

Гараж (Б-1): право власності на об’єкт зареєстровано на підставі свідоцтва про право власності, на 
нерухоме майно, серія та номер: САС  128827, виданий 21.10.2008, видавник: Доросинівська сільська 
рада Рожищенського району Волинської області та Витягу про реєстрацію права власності на 

нерухоме майно, серія та номер: 20655781, виданий 21.10.2008, видавник: КП «Волинське обласне 
бюро технічної документації». Об’єкт малої приватизації зареєстрований за державою в особі Дер-

жавної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
реєстраційний номер об’єкта 1724547007245. Форма власності: державна. 



Відомості про земельні ділянки: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 1,28 га, 

наданій в постійне користування для господарських потреб Рожищенській  районній державній  
лікарні ветеринарної медицини на підставі Державного акта на право постійного користування 

земельною ділянкою від 18.02.1994, серія ВЛ №000015; кадастровий номер: 0724581900:01:001:0761. 
Відомості про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: інформація відсутня. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22 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 аукціоні без умов, 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 окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: приміщення ветлікарні (А-1) 

загальною площею 90,2 м2; сарай (В-1) загальною площею 50 м2, гараж (Б-1) загальною площею 

57,4 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та 
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів  

України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного та комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ  

(БЕЗ УРАХУВАННЯ ПДВ): 

продаж на аукціоні без умов – 23 169,74 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 11 584,87 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 11 584,87 грн. 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів (без урахування  

ПДВ): 

продаж на аукціоні без умов – 2 316,97 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 158,49 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 158,49 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200 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 розрахунків  за 
придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску) 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6 
МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 42899921 

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



Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ вул. Бастіонна, 6 
МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42899921 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення розрахунків за придбаний об’єкт) 
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 42899921 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 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. 
Інші відомості: 

повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється протягом 30 днів з дня 

укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна»); 

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на 
покупця (стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»). 

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем 

його розташування з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. 
Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби організації 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,  

тел. 24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Контактна особа: Кизицька 
Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса електронної пошти : ocenka_07@spfu.gov.ua. 

Адреса вебсайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Управління забезпечення 

реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 11.03.2021 № 124. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000006-1. 
Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 
Крок аукціону для кожного із способів продажу: 
продаж на аукціоні без умов – 231,70 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 115,85 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 115,85 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.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. 

 

 

 

 



ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та 

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

за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 25 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гаражі. 

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 25. 
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у м. 

Слов’янську Донецької області, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37803368. 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Донецька обл., м. Слов’янськ, 

вул. Центральна, буд. 3а, тел. (0626) 62-12-43. 

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт. 
Інформація про об’єкт: будівля, до складу якої входить об’єкт малої приватизації, являє собою 

одноповерхову цегляну будову, яка складається з чотирьох гаражів, з яких один гараж є приватною 

власністю. Об’єктом малої приватизації є гаражі загальною площею 106,0 м2, а саме: гараж № 1 літ. 

«А-1» загальною площею 31,7 м2; гараж № 2 літ. «Б-1» загальною площею 51,0 м2; гараж № 4 літ. 

«В-1» загальною площею 23,3 м2. Фундамент гаражів залізобетонний, стіни цегляні, перекриття 
залізобетонне, підлога цементна, ворота залізні; технічний стан – задовільний. 

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у віртуальній кімнаті даних за 

посиланням: https://cutt.ly/Oli0fsH. 
Інформація про державну реєстрацію: згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 164284233 від 19.04.2019) 
об’єкт малої приватизації зареєстрований за Державною казначейською  службою України, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1780238014141, дата реєстрації: 01.03.2019. Згідно з 

записом про інше речове право від 01.03.2019 № 3582098 Управління державної казначейської 
служби України у м. Слов’янську наділене правом оперативного управління щодо зазначеного 

майна. 
Функціональне використання об’єкта: не використовується. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договори оренди 

відсутні. 
Інформація про земельні ділянки: роботи щодо виділення земельної ділянки під об’єктом не 

проводились. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 23 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 без умов, 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 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 у статті 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ  

(БЕЗ УРАХУВАННЯ ПДВ): 
продаж на аукціоні без умов – 9375,02 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4687,51 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 4687,51 грн. 

На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість. 
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 

продаж на аукціоні без умов – 937,50 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 468,75 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 468,75 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
УМОВИ ПРОДАЖУ: без умов. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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 

обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 25. Час: з 9.00 до 16.00 (крім вихідних). Контактна особа 
організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 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 16.03.2021 
№ 00735. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2021-01-11-000001-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – 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 без умов – 93,75 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 46,88 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 46,88 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 літ. «А-1» загальною площею 159,8 м2 за адресою: Харківська 

обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації:  

нежитлова будівля магазину літ. «А-1»  

загальною площею 159,8 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103. 
Найменування балансоутримувача: відсутній. 

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт. 
Інформація про об’єкт: нежитлова будівля магазину літ. «А-1» одноповерхова загальною площею 

159,8 м2. Будівля розташована у центрі села. Стіни – цегла, перекриття дерев’яні, покрівля шиферна, 
комунікації відсутні. Об’єкт не експлуатується, фізичний знос – 39 %, технічний стан – задовільний. 
Наявні сліди замокання, пошкодження цегли та шиферу, руйнування стелі. 

Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на https://privatization.gov.ua/.  
Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт зареєстровано за державою в особі 

Верховної Ради, що підтверджено Свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 08.06.2006, 

виданим на підставі Рішення виконкому Вишнівської сільської Ради від 21.02.2006 № 4, та Витягом 
про Реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.06.2006 № 10885628. 

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 у статті 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 26 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). 
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. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової 

ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для 

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

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

ного аукціону. 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ  

(БЕЗ УРАХУВАННЯ ПДВ): 
продаж на аукціоні з умовами – 39900,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 19950,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 19950,00 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 – 3990,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1995,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 1995,00 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 літ. «А-1» загальною площею 159,8 м2 за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н, 
с. Вишнівка, вул. Центральна, 103, у розмірі 3800,00 грн (три тисячі вісімсот 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: в робочий час, за місцезнаходженням об’єкта 

приватизації: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103. 

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 16.03.2021 
№ 00736. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-11-12-000003-1. 

Період між аукціонами: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 (тридцять) днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 30 (тридцять) днів. 
Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 399,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 199,50 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 199,50 грн. 
 

 



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 

окремого майна – частини будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. «А» площею 171,9 м2, 

огорожі з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2, що перебуває на балансі Басейнового 

управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 01039040) та розташований  

за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева, 60 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: частина будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. «А»  

площею 171,9 м2, огорожа з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: м. Херсон, вул. Вишнева, 60. 
Найменування балансоутримувача: Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра. 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. Торгова, 37, м. Херсон, 73000, 
тел. (0552) 46-04-56, факс (0552) 49-53-79. Код за ЄДРПОУ 01039040. 

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

Об’єкт являє собою нежитлові приміщення на першому поверсі триповерхової будівлі ремонтно-

механічної майстерні літ. А загальною площею 171,9 м2 та огорожа № 1 ворота металеві та 2 
огорожа з бетонних плит. 

Об’єкт приватизації розташований на околиці міста. Поруч з об’єктом приватизації знаходяться 
житлові будинки. Під’їзні шляхи мають зруйноване асфальтоване покриття, що переходить у 

ґрунтові під’їзні шляхи. Паркування транспорту не можливе. 
Право власності зареєстровано 01.06.2020, реєстраційний номер об’єкта 2092725165101. 
Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою загальною площею 0,4570 

га. Цільове призначення (використання) земельної ділянки – під адміністративно-господарчою 
базою. 

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

Фотографічне зображення об’єкта: додається. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: аукціон в електронній формі буде проведено 

22.04.2021. 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 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 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 16.04.2021 з 11.00 до 
12.00 за місцем його розташування: м. Херсон, вул. Вишнева, 60. 

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 будівлі ремонтно-механічної 

майстерні літ. «А» площею 171,9 м2, огорожі з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2, який 
розташований за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, 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 будівлі ремонтно-механічної 

майстерні літ. «А» площею 171,9 м2, огорожі з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2, який 
розташований за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, 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 З УМОВАМИ: 677 

107,00 грн (шістсот сімдесят сім тисяч сто сім гривень 00 копійок). 
Розмір гарантійного внеску: 67 710,70 грн (шістдесят сім тисяч сімсот десять гривень 70 

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

СТАРТОВОЇ ЦІНИ: 338 553,00 грн (триста тридцять вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят три гривні 00 

копійок). 
Розмір гарантійного внеску: 33 855,35 грн (тридцять три тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять гривень 

35 копійок). 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ 

ПОКРОКОВОГО ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ТА ПОДАЛЬШОГО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ: 338 553,00 грн (триста тридцять вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят три гривні 00 
копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 33 855,35 грн (тридцять три тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять гривень 
35 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. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець зобов’язаний компенсувати витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 

приватизації в сумі 3 000,00 грн (три тисячі гривень 00 копійок) у місячний строк з дати 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 
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: Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua; 

контактна особа Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, яка є відповідальною  
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Свиридецький Олександр Михайлович (+380958449359). 

 

 



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 15.03.2021 № 187 «Про затвердження умов продажу об’єкта 

малої приватизації – окремого майна – «Частина будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. «А» 

площею 171,9 м2, огорожа з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2». 
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2021-01-14-000004-3. 

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

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про 
приватизацію об’єкта). 
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 6 771,07 грн (шість тисяч сімсот сімдесят одна гривня 07 

копійок). 
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 3 385,53 грн (три тисячі триста 

вісімдесят п’ять гривень 53 копійки). 
Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 3 385,53 грн (три тисячі триста вісімдесят п’ять гривень 53 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. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 

адміністративної будівлі літ. «А» загальною площею 103 м2, гаража літ. «Б» загальною площею 

32 м2, туалету літ. «В», огорожі № 1-2, який розташований за адресою: вул. Конотопської 

перемоги (Червоноармійська), 68а, м. Берислав, Бериславький р-н, Херсонська обл., 

що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області  

(код за ЄДРПОУ 40408678) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративна будівля літ. «А» загальною площею 

103 м2,  

гараж літ. «Б» загальною площею 32 м2,  

туалет літ. «В», огорожа № 1-2. 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, м. Берислав, Бериславський район, 
вул. Конотопської перемоги (Червоноармійська), 68а. 

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 за ЄДРПОУ 40408678. 
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт. 

Об’єкт являє собою комплекс нежитлових будівель і споруд, які огороджені парканом. До складу 
об’єкта входять адміністративна будівля літ. «А»: фундамент – бетон, стіни та перегородки – бетонні 
блоки, перекриття – з/бетон, підлоги – бетон, дощаті, покриття – шифер, прорізи : віконні та 

міжкімнатні двері дерев’яні, вхідні двері металеві, внутрішнє оздоблення – стіни поштукатурено, 
поклеєні шпалери; інженерне оснащення – електропостачання; гараж літ. «Б»: фундамент – бетон, 

стіни та перегородки – бетоні блоки, перекриття – з/бетон, підлоги – бетон, покрівля – шифер, в’їзні 
ворота – металеві; туалет літ. «В»: фундамент – бетон, стіни – цегла, підлога – бетон, покрівля – 
шифер, двері – дерев’яні, електропостачання – відсуне; огорожа № 1 – металеві ворота на металевих 

стовпах; огорожа № 2 – бетонна на бетонних стовпах. 
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною площею 0,1 га, яка знаходиться 

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 – 09.12.2015 за номером 12534000. Кадастровий номер 

6520610100:01:001:0421. Цільове призначення (використання) земельної ділянки – для будівництва 
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Об’єкт приватизації знаходиться в середній частині населеного пункту – м. Берислав, на території 
адміністративного центру колишнього районного центру Бериславського району. Під’їдні шляхи 
мають асфальтове покриття. У пішохідній досяжності від території, на якій знаходиться об’єкт 

оцінки, розташований приватний житловий сектор. Найближча зупинка громадського транспорту 
знаходиться на відстані 1,5 км. Відстань до центру міста – 2,0 км. 

Право власності зареєстровано 11.05.2018, реєстраційний номер 756178765206. 
Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта 

приватизації, не укладалися. 

Фотографічне зображення об’єкта: додається. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

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

12.04.2021. 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 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 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 05.04.2021 з 12.00 до 
13.00 за місцем його розташування: Херсонська область, м. Берислав, Бериславський район, 
вул. Конотопської перемоги (Червоноармійська), 68а. 

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 – адміністративної будівлі літ. «А» 

загальною площею 103 м2, гаража літ. «Б» загальною площею 32 м2, туалету літ. «В», огорожі № 1-
2, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Берислав, Бериславський район, 
вул. Конотопської перемоги (Червоноармійська), 68а, 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 – адміністративної будівлі літ. «А» 

загальною площею 103 м2, гаража літ. «Б» загальною площею 32 м2, туалету літ. «В», огорожі № 1-
2, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Берислав, Бериславський район, 

вул. Конотопської перемоги (Червоноармійська), 68а, 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 З УМОВАМИ: 438 
653,00 грн (чотириста тридцять вісім тисяч шістсот п’ятдесят три гривні 00 копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 43 865,30 грн (сорок три тисячі вісімсот шістдесят п’ять гривень 30 
копійок). 

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

СТАРТОВОЇ ЦІНИ: 219 326,50 грн (двісті дев’ятнадцять тисяч триста двадцять шість гривень 50 
копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 21 932,65 грн (двадцять одна тисяча дев’ятсот тридцять дві гривні 
65 копійок). 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ 

ПОКРОКОВОГО ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ТА ПОДАЛЬШОГО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ: 219 326,50 грн (двісті дев’ятнадцять тисяч триста двадцять шість гривень 50 

копійок). 
Розмір гарантійного внеску: 21 932,65 грн (двадцять одна тисяча дев’ятсот тридцять дві гривні 

65 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. 
УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець зобов’язаний компенсувати витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 

приватизації в сумі 5 000,00 грн (п’ять тисяч гривень 00 копійок) у місячний строк з дати 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

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: Розломій Олександр Михайлович (тел. 

0662233670). 

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 13.01.2021 № 22 «Про затвердження умов продажу об’єкта 

малої приватизації – окремого майна – «Адміністративна будівля літ. «А» загальною площею 103 м2, 

гараж літ. «Б» загальною площею 32 м2, туалет літ. «В», огорожа № 1-2». 
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-10-27-000007-1. 

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

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

20 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про 

приватизацію об’єкта). 
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 4 386,53 грн  (чотири тисячі триста вісімдесят шість гривень 

53 копійки). 
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 2 193,27 грн (дві тисячі сто дев’яносто 

три гривні 27 копійок). 

Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 2 193,27 грн (дві тисячі сто дев’яносто три гривні 27 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. 


