
 
 

Оголошено продаж об’єктів малої приватизації –«Відомості приватизації» № 2 

від 06.01.2021 

 

 
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – майстерні МЗМ літ. Д 

загальною площею 432,5 м2 зі сходами літ. д, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ 

«Ладижинське електромонтажне підприємство № 9 «ЕПЗМ», код ЄДРПОУ 00121790 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – майстерня МЗМ літ. Д загальною площею 

432,5 м2  

зі сходами літ. д, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське 

електромонтажне підприємство №9 «ЕПЗМ», код ЄДРПОУ 00121790.  

Місцезнаходження: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Промислова, 9В. 
Назва балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.  

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Заг. 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне 

використання 

Підстава  
виникнення  

права 
власності 

Форма власності 

та власник 

Майстерня 

МЗМ 
літ. Д 
зі сходами 

літ. д 

24321, 

Вінницька обл., 
м. Ладижин, 
вул. Промислова, 

9В 

432,5 1731697905106 

За призначенням 

не 
використовується 

Витяг з 

Єдиного 
реєстру 
об’єктів 

державної 
власності 

щодо 
державного 
майна, серія 

та номер: 10-
15-23857, 

виданий 
22.11.2020, 
видавник – 

ФДМУ; 
Виписка з 

рішення 
№ 312 від 
20.08.2018, 

видавник – 
Ладижинська 

міська рада 

Державна; 

Регіональне 
відділення 
Фонду 

державного 
майна України 

по Вінницькій та 
Хмельницькій 
областях , код 

ЄДРПОУ: 
42964094, 

адреса: Україна, 
Вінницька обл., 
м. Вінниця, 

вул. Гоголя, буд. 
10 

 
Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка окремо не виділена.  

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 27.01.2021. 

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



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

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

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

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

Приватизація окремого майна – майстерні МЗМ літ. Д загальною площею 432,5 м2 зі сходами літ. 
д, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське електромонтажне підприємство №  9 

«ЕПЗМ», код ЄДРПОУ 00121790, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 

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

Покупець окремого майна – майстерні МЗМ літ. Д загальною площею 432,5 м2 зі сходами літ. д, 
яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське електромонтажне підприємство №  9 

«ЕПЗМ», код ЄДРПОУ 00121790, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 355 083,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 177 541,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 177 541,50 грн (без урахування ПДВ).  

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 35 508,30 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 17 754,15 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 17 754,15 грн (без урахування ПДВ).  

Розмір реєстраційного внеску: 944 грн 60 коп.  

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний забезпечити відшкодування Регіональному відділенню Фонду державного 
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації в сумі 2 800,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 

купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

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

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

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:  

в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях 
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 

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

Код за ЄДРПОУ 42964094 
в іноземній валюті: 

Одержувач: – 
Адреса: – 
Рахунок: – 

Банк одержувача: – 
SWIFT: – 

Код ЄДРПОУ: – 
Призначення платежу: – 
Receiver: – 



Address: – 
Account: 

UA – 
Bank of receiver: – 

Address: – 
SWIFT: – 
Code YeDRPOU: – 

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. Телефон (0432) 67-27-46, е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 
Відповідальна особа: провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління 

приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях – Лукашук 
Вікторія Василівна, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.  

Телефон для довідок тел.(0432) 67-27-46. 

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 Вінницькій та Хмельницькій 
областях від 28.12.2020 № 1381. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-01-30-000004-1. 

Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.  

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 3 550,83 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 775,42 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 775,42 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 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях про продаж об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі гаражів літ. Г 

загальною площею 287,1 м2 з оглядовою ямою літ. Г/я, які не увійшли до статутного капіталу 

ВАТ «Ладижинське електромонтажне підприємство № 9 «ЕПЗМ», код ЄДРПОУ 00121790  

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля гаражів літ. Г загальною площею 287,1 м2 з 

оглядовою ямою літ. Г/я, які не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське 

електромонтажне підприємство № 9 «ЕПЗМ»,  

код ЄДРПОУ 00121790.  

Місцезнаходження: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Промислова, 9А.  

Назва балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.  

 

 

 



 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальн
а площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма  
власності  

та власник 

Будівля 
гаражів 

літ. Г 
загально

ю 
площею 

287,1 м2 з 
оглядово

ю ямою 
літ. Г/я 

24321, 
Вінницька обл., 

м. Ладижин, 
вул. Промислов

а, 9А 

287,1 213951410510
6 

За призначенням 
не використовуєтьс

я 

Витяг з 
Єдиного 

реєстру 
об’єктів 

державної 
власності 
щодо 

державного 
майна, серія та 

номер:10-61-
5490, виданий 
16.03.2020, 

видавник – 
ФДМУ; 

технічний 
паспорт, серія 
иа номер: б/н, 

виданий 
21.10.2019, 

видавник – 
КП 
«Тульчинське 

міжрайонне 
бюро 

технічної 
інвентаризації
» 

Державна; 
Регіональне 

відділення 
Фонду 

державного 
майна 
України по 

Вінницькій 
та 

Хмельницькі
й областях, 
код 

ЄДРПОУ: 
42964094, 

адреса: 
Україна, Він-
ницька обл., 

м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 

буд. 10 

 
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 27.01.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

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

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

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

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

Приватизація окремого майна – будівлі гаражів літ. Г загальною площею 287,1 м2 з оглядовою 
ямою літ. Г/я здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

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

Покупець окремого майна – будівлі гаражів літ. Г загальною площею 287,1 м2 з оглядовою ямою 

літ. Г/я повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».  

 



 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 258 964,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 129 482,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 129 482,00 грн (без урахування ПДВ).  

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 25 896,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 12 948,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 12 948,20 грн (без урахування ПДВ).  

Розмір реєстраційного внеску: 944 грн 60 коп.  

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний забезпечити відшкодування Регіональному відділенню Фонду державного 
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки 

об’єкта приватизації в сумі 3 200,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях 

Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт.  

Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)  

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42964094 

в іноземній валюті: 

Одержувач: – 

Адреса: – 

Рахунок: – 

Банк одержувача: – 

SWIFT: – 

Код ЄДРПОУ: – 

Призначення платежу: – 

Receiver: – 

Address: – 

Account: 

UA – 

Bank of receiver: – 

Address: – 

SWIFT: – 

Code YeDRPOU: – 

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. Телефон (0432) 67-27-46, е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 

Відповідальна особа: провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління 
приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального 



відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях – Лукашук 
Вікторія Василівна, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.  

Телефон для довідок (0432) 67-27-46. 

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 Вінницькій та Хмельницькій 
областях від 28.12.2020 № 1380. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-11-30-000003-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 2 589,64 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 294,82 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 294,82 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 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях про продаж об’єкта 

малої приватизації – окремого майна  – частини адміністративної будівлі з підвалом, двома 

ґанками та входом в підвал, літ. А, А/під, а, а1, а2 загальною площею 105,5 м2, гаража  літ. Б 

загальною площею 48,8 м2, місцезнаходження: Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна, 27, що 

перебуває на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 

02359395 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: частина адміністративної будівлі з підвалом, двома 

ґанками та входом в підвал, літ. А, А/під, а, а1, а2 загальною площею 105,5 м2, гараж  літ. Б 

загальною площею 48,8 м2. 

Місцезнаходження: Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна, 27. 
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Він ницькій області, код за ЄДРПОУ 

02359395. 
Контактна особа: головний спеціаліст Головного управління статистики у Вінницькій області 

Волкова Тетяна Миколаївна, тел. (0432) 52-57-70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

Частина 
адміністративної 

будівлі з підвалом, 
двома ґанками та 

входом в підвал, 
літ. А, А/під, а, а1, 
а2,  

Вінницька 
обл., 

м. Іллінці, 
вул. Соборна, 

27 

105,5 

162734305212 

Не 
використовується 

Рішення 
виконкому 

Іллінецької 
міської 

ради від 
17.05.2012 
№ 78  

Державна; 
Державна  

служба 
статистики 

України  

гараж  літ. Б  48,8 

 

   

 

До складу об’єкта входять: приміщення загальною площею 105,5 м2 (кабінет спеціаліста № 7 

площею 14,6 м2;  кабінет спеціаліста № 8 площею 14,0 м2; кабінет спеціаліста № 8 площею 14,0 м2; 

санвузол № 9 площею 2,6 м2; кабінет спеціаліста № 10 площею 12,0 м2; кабінет начальника № 11 

площею 21,8 м2; архів № 12 площею 11,3 м2; коридор № 13 площею 29,2 м2) та гараж, літ. Б, 

загальною площею 48,8 м2, що становить 22/100 частини адміністративної будівлі з підвалом, двома 
ґанками та входом в підвал, літ. А, А/під, а, а1, а2, розташованої за адресою: Вінницька обл., 
м. Іллінці, вул. Соборна, 27. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ:  27.01.2021. 

 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 аукц іоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

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

Приватизація окремого майна – частини адміністративної будівлі з підвалом, двома ґанками та 

входом в підвал, літ. А, А/під, а, а1, а2 загальною площею 105,5 м2, гаража  літ. Б загальною 

площею 48,8 м2, місцезнаходження: Вінницька обл., м.  Іллінці, вул.  Соборна, 27, що перебуває на 
балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 02359395, 

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

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

Покупець  окремого майна – частини адміністративної будівлі з підвалом, двома ґанками та 

входом в підвал, літ. А, А/під, а, а1, а2 загальною площею 105,5 м2, гаража  літ. Б загальною площею 

48,8 м2, місцезнаходження: Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Соборна, 27, що перебуває на балансі 
Головного управління статистики у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 02359395, повинен 
відповідати вимогам, передбаченим  статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».  

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 622 053,00   грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни –  311026,50 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій  – 311026,50 грн (без урахування ПДВ).  

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 62 205,30   грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни –  31 102,65 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій  – 31 102,65 грн (без урахування ПДВ).  

Розмір реєстраційного внеску: 944 грн 60 коп.  

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Вінницькій та 
Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 

3150,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:  

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях.  

Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)  

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 42964094  

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях.  

Рахунок  UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)  

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 42964094  

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 9.00 до 14.00. E-mail: 
vinnytsia@spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна, головний спеціаліст 
відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним майном та 

корпоративними правами держави Регіонального відділення  ФДМУ по Він ницькій та 
Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул.  Гоголя,10,  

адреса вебсайта:    http://www.spfu.gov.ua/. Телефон для довідок (0432) 67-27-46. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення  ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях від 28.12.2020  
№ 1389.  

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-12-000005-3.    

Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій:  30 календарних днів.  

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 6 220,53   грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни –  3 110,27 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій  – 3 110,27 грн (без урахування ПДВ).  

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 

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 проведення продажу на аукціоні об’єкта 

малої приватизації – Єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Бюро з 

стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті», код за ЄДРПОУ 

24341869, за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 46 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації:  

Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Бюро з стандартизації та 

нормативного забезпечення  

на залізничному транспорті».  

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Халтуріна, 46.  
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 24341869.  
Розмір статутного капіталу товариства: –. 

Середньооблікова чисельність працівників: 
станом на 31.12.2018 – 7 осіб; 

станом на 31.12.2019 – 6 осіб; 
станом на 30.09.2020 – 5 осіб. 
Основним видом діяльності відповідно до статуту є дослідження й експериментальні розробки в 

галузі інших природних і технічних наук (основний КВЕД – 72.19). 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2017 – 30.09.2020 –1695,5 тис. грн, у тому 

числі експортної –. 
Основна номенклатура продукції: 1695,5 тис. грн, в тому числі експортної – . 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)  

Період Загальний дохід, тис. грн 
Дохід за основним видом  

діяльності, тис. грн 

2017 р. 594,8 594,8 

2018 р. 457,4 457,4 

2019 р. 457,2 457,2 

9 місяців 2020 р. 186,1 186,1 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 Основні показники господарської діяльності підприємства  

за останні три роки та останній звітний період  

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2017 р. 2018 р. 2019 р. 

ІІІ квар тал  

2020 р. 

1 Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 41,3 26,4 38,4 35,3 

1.1 Необоротні активи тис. грн – – – – 

1.1.1 Балансова вартість нематеріальних 
активів  

тис. грн – – – – 

1.1.2 Балансова вартість незавершених 

капітальних інвестицій 

тис. грн – – – – 

1.1.3 Балансова вартість основних засобів  тис. грн – – – – 

1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн – – – – 

1.2 Оборотні активи тис. грн 41,3 26,4 38,4 35,3 

1.2.1 Запаси тис. грн     

1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість 
(форма № 1, рядок 1125 + 1130 + 1135 + 
1140 + 1145 + 1155) 

тис. грн 5,3 3,1 4,9 1,5 

1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 10,8 1,9 6,7 15,6 

2 Пасиви тис. грн 41,3 26,4 38,4 35,3 

2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн -269,1 -338,9 -476,7 -509,4 

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

тис. грн – – – – 

2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 310,4 365,3 515,1 544,7 

2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість 
сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 
1665 – 1670) 

тис. грн 310,4 365,3 515,1 544,7 

2.4 Прострочена кредиторська 
заборгованість, в тому числі за: 

тис. грн – – – – 

2.4.1 Розрахунками з оплати праці тис. грн – – – – 

2.4.2 Розрахунками перед бюджетом  тис. грн – – – – 

2.4.3 Розрахунками зі страхування тис. грн – – – – 

2.4.4 Розрахунками за товари, роботи, послуги  тис. грн – – – – 

3 Доходи всього, у тому числі: тис. грн 594,9 484,9 457,3 270,6 

3.1 Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

тис. грн 594,8 457,4 457,2 186,1 

3.2 Інші операційні доходи  тис. грн – 27,5 – 84,4 

3.3 Інші фінансові доходи  тис. грн 0,1  0,1 0,1 

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 593,0 554,7 595,1 303,3 

4.1 Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

тис. грн 448,2 393,3 399,3 230,4 

4.2 Адміністративні витрати тис. грн 132,6 154,4 195,8 72,1 

4.3 Витрати на збут  тис. грн – – – – 

4.4 Інші операційні витрати тис. грн 11,1 7,0 – 0,8 

 

 



№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2017 р. 2018 р. 2019 р. 

ІІІ квар тал  

2020 р. 

4.5 Інші витрати тис. грн 0,7 – – – 

4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 0,4 – – – 

5 Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн 1,9 -69,8 -137,8 -32,7 

6 Середня кількість всіх працівників осіб 7 7 6 6 

7 Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн 351,2 356,9 332,9 200,5 

8 Середньомісячна заробітна плата грн 4181,0 4248,8 4623,6 3713,0 

 
 Станом на 30.09.2020: 

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.  
Поточна кредиторська заборгованість, у тому числі: 
заборгованість зі заробітної плати – 358,8 тис. грн; 

податки з заробітної плати – 41,7 тис. грн; 
заборгованість перед бюджетом – 4,3 тис. грн. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): не рухоме майн о відс утнє.  
Відомості про земельні ділянки: земельні ділянки відсутні.  
Договори оренди: відсутні.  

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.  
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і 

розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: викиди та скиди 
забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.  

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

 Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 05 лютого 2021 року. 

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

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

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

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

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

Приватизація Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Бюро з стандартизації та 

нормативного забезпечення на залізничному транспорті» здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).  
Покупець Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Бюро з стандартизації та 

нормативного забезпечення на залізничному транспорті» повинен відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».  

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

майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець 
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або 

опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл 
на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію 
встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.  

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець 
стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного 

користування земельною ділянкою.  
 

 



 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 35300,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 17650,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 17650,00 грн (без урахування ПДВ).  

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 3530,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1765,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1765,00 грн (без урахування ПДВ).  

Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 січня  поточного 

року. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

Покупець є правонаступником майнових прав (крім права постійного користування земельною 
ділянкою) і обов’язків Державного підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного 

забезпечення на залізничному транспорті» відповідно до законодавства України (ч. 1 ст. 28 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна»).  

Покупець Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Бюро з стандартизації та 
нормативного забезпечення на залізничному транспорті» зобов’язаний від дати переходу права 
власності забезпечити: 

1. Збереження основних видів діяльності підприємства на строк п’ять років з моменту переходу до 
покупця права власності на об’єкт; 

2. Недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи 
уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення 
на підставі п. 3, 4, 7 і 8 ч. 1 ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців з 

дня переходу до нього права власності на об’єкт; 
3. Протягом 6 місяців з дня переходу права власності на об’єкт забезпечити погашення 

кредиторської заборгованості підприємства, в тому числі: із заробітної плати; перед бюджетом та 
Пенсійним фондом в сумі, яка складеться на момент переходу до покупця права власності на об’єкт, 
відповідно до офіційної інформації податкового органу та Пенсійного фонду; іншої заборгованості; 

4. Протягом одного року з дня переходу права власності на об’єкт покупець зобов’язаний вжити 
заходи щодо державної реєстрації припинення юридичної особи – Державного підприємства «Бюро з 

стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті», код за ЄДРПОУ 
24341869, за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 46 (Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).  

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, 
не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця 

відповідно до вимог частини третьої статті 27 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».  

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; 
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 Харківській, Донецькій 

та Луганській областях 
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та 

розрахунків за придбаний об’єкт) 
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ ГУДКСУ у Харківській області  
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)  

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ ГУДКСУ у Харківській області  
Код ЄДРПОУ 43023403 

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



Найменування юридичної особи – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Харківській, Донецькій та Луганській областях 

Код за ЄДРПОУ юридичної особи 43023403 
Валюта рахунка – EUR 

№ рахунка – UA 353510050000025206763799300 
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)  

Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валюті проводиться за курсом 
Національного банку України на день сплати: 

Payment for the purchased object in foreign currency According to exchange rate of National Bank of 
Ukraine on the date of the 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. 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні 
за місцем його розташування.  

Особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Невмержицька О. М., тел. (057) 
700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.  

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, Україна, м. Харків, майдан Театральний, 
1, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html.  

Телефон для довідок (057) 700-75-60. 

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 Харківській, Донецькій та 
Луганській областях від 28.12.2020 № 02612. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-02-000002-2. 

Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.  

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 353,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 176,50 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 176,50 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 
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 – боксу 

№ 1, П-1 на території автотранспортного виробничого об’єднання загальною площею 1440,0 м2 

за адресою: Донецька область, Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101  

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: бокс № 1, П-1 на території автотранспортного 

виробничого об’єднання загальною площею 1440,0 м2. 

Місцезнаходження: Донецька область, Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, 101.  
Найменування балансоутримувача: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центр енерго» (ЄДРПОУ 

22927045). 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Світлодарськ, Бахмутський р-н, 
Донецька область, 84792, тел. (06249) 5-71-44. 

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

Інформація про об’єкт: рік побудови – 2001. Технічний стан задовільний (потребує поточного 
ремонту). Фундамент бутовий, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити, стальна ферма, 

підлога – бетон. Об’єкт приватизації не використовується.  
Право власності на об’єкт належить державі в особі Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України (правонаступник – Міністерство енергетики України) на підставі Свідоцтва 
про право власності на нерухоме майно від 07.12.2010, виданого Світлодарською міською радою на 
підставі рішення комітету Світлодарської міської ради № 119 від 28.10.2010, зареєстрованого 

Комунальним підприємством Єнакієвської міської ради «Єнакієвське міжміське бюро технічної 
інвентаризації» 07.12.2010, за реєстраційним номером 32283291, номер запису: 1177 в книзі: 6. 

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на 
нерухоме майно (реєстраційний номер об’єкта: 1065253714209) зареєстроване 26.11.2016, номер 
запису про право власності 17087937. 

Функціональне використання об’єкта: не використовується.  
Інформація про земельні ділянки.  

Місцезнаходження: 84792, Донецька область, Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, 
101. 

Кадастровий номер: 1410970500:00:004:0017.  

Цільове призначення: J.14.01 (для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій).  

Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Форма власності: державна. 

Площа земельної ділянки: 0,2552 га.  
Землекористувач: Вуглегірська ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО».  

Наявність обтяжень на земельну ділянку: відсутні.  
Детальна інформація та документи по об’єкту і земельній ділянці розміщені на: vdr.spfu.gov.ua.  
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договори оренди 

відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 05.02.2021.  
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 

№ 432 (зі змінами).  
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової 

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 

в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниженням стартової 

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



 

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

Приватизація об’єкта приватизації проводиться відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

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

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

УРАХУВАННЯ ПДВ): 

продаж на аукціоні без умов – 427 500,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 213 750,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 213 750,00 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 – 42 750,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 21 375,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 21 375,00 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного 

року. 

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 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних 

внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 

об’єкти: 

в національній валюті: 

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

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та 

розрахунків за придбаний об’єкт) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області  

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)  
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області  
Код ЄДРПОУ 43023403 

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

та Луганській областях 
Код за ЄДРПОУ: 43023403  
Валюта рахунка – EUR 

№ рахунка – UA353510050000025206763799300 
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696  UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 
KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД : KHABUA2K  

Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код: BNPAFRPP 

Валюта рахунка – USD 
№ рахунка – UA 353510050000025206763799300 

Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696 UKRSIBBANK ANDRIIVSKA 

STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД : KHABUA2K  

Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New York, USA SWIFT – код: 
BNPAUS3N 

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



 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 (крім вихідних) за адресою розташування 
об’єкта. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України  по 

Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, Україна, Харківська область, м.  Харків, 
майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 8.00 

до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна 
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта,  – 
Попова Оксана Вікторівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.  

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

28.12.2020 № 02611. 
Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-12-14-000007-3. 

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

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні без умов – 4275,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2137,5 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2135,7 грн. 
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. 

ПРОДАЖІ» (адміністратор).  
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

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

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

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України  

по Харківській, Донецькій та Луганській областях про приватизацію об’єкта малої 

приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – єдиного майнового комплексу 

дитячого оздоровчого табору «Голубок» за адресою:  

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

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

«Голубок». 

Місцезнаходження: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29. 
Найменування балансоутримувача: підприємство «Владіслава» Всеукраїнської організації 

інвалідів «Союзу організацій інвалідів України», код за ЄДРПОУ 31083925, юридична адреса: 84333, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Румянцева, 31 (колишній орендар; договір оренди припинив 

дію з 28.05.2017). 
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт.  

Інформація про об’єкт: об’єкт малої приватизації розташований в периферійній зоні міста 

Святогірськ, в межах рекреаційної зони. Транспортна доступність забезпечується автобусними 
маршрутами. Під’їзна дорога асфальтована. 

 

 

 

 

 



 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно,  

складові частини об’єкта приватизації) 

Назва 
Адреса 

розташування 

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 
номер 

Функціональне 
використання 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 

Форма 
власності 

та власник 

Медпункт літ. А-
1 

Донецька 

область, 
м. Святогірськ,  

вул. Івана 
Мазепи, 29 

150,7 1649670714141 Не 
використовується 

Технічний 

паспорт 
№ 543 

виданий 

09.06.2017;  
Витяг з 

Єдиного 
реєстру 
об’єктів 

державної 
власності,  

виданий 
ФДМУ 

№ 10-15-

17795 від 
30.08.2018 

Державна; 

Фонд 
державного 

майна 
України  

Спальний корпус 
літ. Б-1 

169,4 1649670714141 Не 
використовується 

Спальний корпус 

літ. В-2 

697,4 1649670714141 Не 

використовується 

Прохідна літ. Г  1649670714141 Не 
використовується 

Спальний корпус 

літ. Д-3 

2088,7 1649670714141 Не 

використовується 

Спальний корпус 
літ. Е-1 

90,0 1649670714141 Не 
використовується 

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

Душева літ. З-1 54,1 1649670714141 Не 

використовується 

Кінобудка, літня 
естрада літ. К  

 1649670714141 Не 
використовується 

Вбиральня літ. М  1649670714141 Не 

використовується 

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

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

Вбиральня літ. П  1649670714141 Не 

використовується 

Душова літ. Р  

Донецька 
область, 

м. Святогірськ,  
вул. Івана 

Мазепи, 29 

 1649670714141 Не 
використовується 

Технічний 
паспорт 

№ 543 
виданий 

09.06.2017;  

Витяг з 
Єдиного 

реєстру 
об’єктів 

державної 

власності,  
виданий 

ФДМУ 
№ 10-15-
17795 від 

30.08.2018 

Державна; 
Фонд 

державного 
майна 

України  

Склад літ. С   1649670714141 Не 

використовується 

Вбиральня літ. У  1649670714141 Не 
використовується 

Ел. щитова літ.Ф  1649670714141 Не 
використовується 

Навіс літ. Х  1649670714141 Не 

використовується 

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

Слад літ. Ш-1 150,4 1649670714141 Не 

використовується 

Спальний корпус 
літ. Ю-2 

142,9 1649670714141 Не 
використовується 



Назва 
Адреса 

розташування 

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 
номер 

Функціональне 
використання 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 

Форма 

власності 
та власник 

Альтанка (5од.) 

літ. Я-Я4 

 1649670714141 Не 

використовується 

Майданчик 
літ.№ 1 

 1649670714141 Не 
використовується 

Насосна літ. № 2  1649670714141 Не 

використовується 

Басейн літ.№3  1649670714141 Не 
використовується 

Танцювальний 
майданчик літ. 

№ 4 

 1649670714141 Не 
використовується 

Фонтан літ. № 5  1649670714141 Не 
використовується 

Колодязь літ. № 6  1649670714141 Не 

використовується 

Водопровід літ. 
№ 7 

 1649670714141 Не 
використовується 

Вимощення літ. 
№ 8 

 1649670714141 Не 
використовується 

Огорожа літ. 

№ 9–12 

 1649670714141 Не 

використовується 

Ворота літ. № 13–
20 

 1649670714141 Не 
використовується 

Вмивальник літ. 

№ 21 

 1649670714141 Не 

використовується 

Баскетбольне 
поле літ. № 22 

 1649670714141 Не 
використовується 

Спортивний 
майданчик літ. 

№ 23 

 1649670714141 Не 
використовується 

Футбольне поле 
літ. № 24 

 1649670714141 Не 
використовується 

 

Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на: vdr.spfu.gov.ua.  
Інформація про державну реєстрацію: згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 138652163 від 21.09.2018) 
об’єкт малої приватизації зареєстрований за Фондом державного майна України, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна: 1649670714141, дата реєстрації: 18.09.2018.  

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

договір оренди від 27.05.2002 № 952/2002 припинив дію з 28.05.2017, акт приймання-передавання 
орендованого майна не підписаний. Колишній орендар: Підприємство «Вла діслава» Всеукраїнської 
організації інвалідів «Союзу організацій інвалідів України», код за ЄДРПОУ 31083925, юридична 

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

майновий комплекс дитячого оздоровчого табору «Голубок» знаходиться в м. Святогріськ, територія 
якого увійшла до складу НПП «Святі Гори» без вилучення у землекористувача та підпорядкована 
Святогірській міській раді.  



 
Вся територія міста Святогірськ згідно з рішенням господарського суду Донецької області від 

02.07.2009 та постановою Донецького апеляційного господарського суду від 31.08.2009 (справа 
№ 8/35пн) віднесена до господарської функціональної зони НПП «Святі Гори».  

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 05 лютого 2021 року. Час проведення аукціону 

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

продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової 

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціон і 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 

електронного аукціону.  

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ об’єкта 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №  432 (зі змінами).  
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна».  

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець 

зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або 
опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл 
на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію 

встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.  
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ (БЕЗ 

УРАХУВАННЯ ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 2 412 000,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 206 000,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 1 206 000,00 грн. 

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

продаж на аукціоні з умовами – 241 200,00 грн; 

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

цінових пропозицій – 120 600,00 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: з 01.01.2021 – 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 

січня поточного року.  

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

табору «Голубок» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 № 141-р «Деякі 
питання діяльності дитячих оздоровчих закладів»);  

покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – єдиного 

майнового комплексу дитячого оздоровчого табору «Голубок» за адресою: Донецька  область, 
м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29 зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Лугансь кій областях послуги 
суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – 

об’єкта соціально-культурного призначення – єдиного майнового комплексу дитячого оздоровчого 
табору «Голубок» за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29, у розмірі 

20000 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 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних 

внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 

об’єкти: 

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

та Луганській областях 

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–п осередн ик: BNP PARIBAS U.S.A.  – Ne w York Bra nch, New York, USA. 
SWIFT–код: BNPAUS3N 

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

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Донецька 

область, м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 29. Час: з 9.00 до 16.00 (крім вихідних). Контактна особа 
організатора аукціону – Алейник Н. В., тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: 
kharkiv@spfu.gov.ua. 

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

адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 28.12.2020 
№ 02610. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-07-26-000170-2. 

Період між аукціонами: 

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

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

продаж на аукціоні з умовами – 24120,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 12060,00 грн; 



продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 12060,00 грн. 

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

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 


