
Оголошено продаж об’єктів малої приватизації –«Відомості приватизації» № 64 

від 23.12.2020 
 

АПАРАТ ФДМУ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Фонду державного майна України про продаж об’єкта малої приватизації – державного пакета 

акцій приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд» розміром 99,6667 % статутного 

капіталу 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» 

(ПрАТ «Укрзахідвуглебуд», товариство). 

Місцезнаходження: 80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Будівельна, 1. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00177158. 
Розмір статутного капіталу товариства: 11 196 650,00 грн. 

Пропонується до продажу: державний пакет акцій  ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» у кількості 44 637 
304 шт., що становить 99,6667 % статутного капіталу товариства. 

Середньооблікова чисельність працівників : 27 осіб (станом на 30.09.2020). 

Основний вид діяльності ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» за КВЕД: 42.99 Будівництво інших споруд, 
н.в.і.у. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

Продукція  

(роботи, послуги) 

Одиниця 

виміру 
За 2017 рік За 2018 рік За 2019 рік 

За 9 місяців 

2020 року 

Будівельно-монтажні роботи, 
всього 

тис. грн 56 389 27 515 49 747 45 119 

з них:      

власними силами тис. грн 1 463 655 761 712 

субпідрядні організації тис. грн 54 926 26 860 48 986 44 407 

 

Експортна продукція (роботи, послуги) – відсутня. 

Основні показники господарської діяльності 

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»  

за останні три роки та 9 місяців 2020 року 

№ 
з/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 
9 місяців 
2020 р. 

1 Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 26127 34798 46563 61017 

2 Основні засоби  тис. грн 12241 11663 11038 10583 

3 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн     

4 Оборотні активи, в тому числі: тис. грн     

4.1 Запаси тис. грн 189 66 57 57 

4.2 Сумарна дебіторська заборгованість (форма 
№ 1, рядки 1125 + 1130 + 1135 + 1140 + 1145 

+ 1155) 

тис. грн 4999 8880 11553 19161 

5 Власний капітал тис. грн - 32165 - 35677 -  42311 - 44537 

6 Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн 393 393 393 393 

6.1 Інші довгострокові зобов’язання  тис. грн 393 393 393 393 



№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2017 р. 2018 р. 2019 р. 

9 місяців 

2020 р. 

7 Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн 57899 70082 88481 105161 

7.1 Поточна кредиторська заборгованість 

сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 
1665 – 1670) 

тис. грн 57899 70082 88481 105161 

8 Доходи всього, в тому числі: тис. грн 66501 37616 56750 42458 

8.1 Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

тис. грн 58659 28294 51524 38845 

8.2 Інші операційні доходи  тис. грн 7143 5310 5221 3613 

8.3 Інші фінансові доходи  тис. грн 699 4012 5  

9 Витрати всього, в тому числі: тис. грн 82533 41128 63384 44684 

9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

тис. грн 63081 33324 55087 40427 

9.2 Адміністративні витрати тис. грн 2333 1949 1978 1208 

9.3 Витрати на збут тис. грн     

9.4 Інші операційні витрати тис. грн 7593 4477 6319 3049 

9.5 Інші витрати тис. грн 9526 1378   

9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн     

10 Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -16032 -3512 -6634 -2226 

11 Середня кількість всіх працівників осіб 103 44 35 28 

12 Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн 4885 2480 2097 1332 

13 Середньомісячна заробітна плата грн 3851 4543 4923 5286 

 

Дебіторська та кредиторська заборгованості  

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»  

станом на 31.10.2020 

Найменування показника 
Дебіторська Кредиторська 

усього з неї прострочена усього з неї прострочена 

Усього (тис. грн) 19360 13684 106600 99820 

за товари, роботи, послуги (тис. грн.) 19360 13684 35820 30271 

у тому числі:     

з бюджетом (тис. грн)   34700 33783 

зі страхування (тис. грн)   23538 23383 

з оплати праці (тис. грн)   4699 4559 

інша заборгованість (тис. грн)   7843 7824 

 

Протягом 2017 – 2018 років відділом примусового виконання рішень Управління Державної 
виконавчої служби Головного управління юстиції у Львівській області було описано та арештовано 

все майно товариства з метою його реалізації для погашення заборгованості. 

Об’єкти нерухомого майна  

(будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо) 



Назва активу 

Адреса 

розташування 
активу 

Загальна 

площа 

(м2) 

Підс тава  в ини кне ння  п рава  
влас нос ті  

Форма власності 
та власник 

Будівля автогаражів  Львівська обл., 
Сокальський 

район, 
смт Межиріччя, 

вул. Шахтарська, 
47 

828,3 На каз Мінв угле прому 
Україн и  від 27.06.1996 №  

290-а  «Про с творе ння  ВАТ  
ш ля хом пе ре тв орен ня  де р-

жав ни х п ідп ри ємс тв ВО  
«Укрзахідв уг ілля »  

Право власності 
не оформлено 

Будівля 

компресорної  

34,6 

Будівля  котельні (ста ра)  131,1 

Будівля  насосн ої станції  26,8 

Будів ля  побутова  (стара) 393 

Будівля прохідної 
з автовагами 

132,6 

Будівля 
трансформаторної 

станції 

53,9 

Вагон побутовий 14,4 

Гараж для легкового 

транспорту 

178,9 

Склад для зберігання 
нафтопродуктів та 

мазуту 

1325,5 

Склад обладнання 528,6 

Склад паливно-

мастильних матеріалів  

201 

Склад протипожежний 34,7 

Склад сипучих 

матеріалів (відкритий) 

3041,4 

Склад сипучих 

матеріалів (під 
накриттям) 

1555,6 

Туалети  5,9 

Будівля АПК (нова) 455,1 

Ремонтні майстерні з 
побутовими 

приміщеннями 

648,8 

Будівля складу Львівська 
область, 

м. Червоноград, 
вул. Львівська, 

77 

767 Свідоц тв о п ро п рав о 
влас нос ті (серія САА №  

556023, в и дане  23.03.2004 
виконкомом 

Че рв он огра дсь кої місь кої 
ра ди на  підс тав ірішен ня  
виконкому 

Че рв он огра дсь кої місь кої 
ра ди від 27.02.2004 №  51)  

Колективна;ПрАТ 
«Укрзахідвуглебуд», 

код ЄДРПОУ 
00177158 

Приміщення 

сантехмайстерні 

477,1 

Будівля адміністра-
тивного цеху 

Львівська 
область, 
м. Червоноград, 

вул. Львівська, 

1210 Свідоц тв о п ро п рав о 
влас нос ті № 501468, 
ви дане  03.03.2008 

Ви конав чи м коміте том 

Державна;ПрАТ 
«Укрзахідвуглебуд», 
код ЄДРПОУ 

00177158 
Будівля побутового 

приміщення  

182 



Назва активу 

Адреса 

розташування 
активу 

Загальна 

площа 

(м2) 

Підс тава  в ини кне ння  п рава  
влас нос ті  

Форма власності 
та власник 

Відкритий склад для 
зберігання балонів  

62 12 Че рв он огра дсь кої місь кої 
ра ди на  підс тав і рішен ня  

виконкому 
Че рв он огра дсь кої місь кої 

ра ди від 22.02.2008 №  58 

Прибудова до гаража  64 

Прохідна будка  15,8 

Будівля гаража  Львівська 
область, 

м. Червоноград, 
вул. Будівельна, 
1 

45,5 Свідоц тв о п ро п рав о 
влас нос ті № 541519, 

ви дане  03.11.2008 
Ви конав чи м коміте том 
Че рв он огра дсь кої місь кої 

ра ди на  підс тав і рішен ня  
виконкому 

Че рв он огра дсь кої місь кої 
ра ди від 03.10.2008 №  294 

Державна;ПрАТ 
«Укрзахідвуглебуд», 

код ЄДРПОУ 
00177158 

Будівля проектно-

конструкторського 
бюро (3 та 4 поверхи в 
4-поверховій цегляній 

нежитловій будівлі) 

1242,1 

Будівля гуртожитку  Львівська 

область, 
м. Червоноград, 

вул. Богуна, 3 

2113 На каз Мінв угле прому 

Україн и  від 27.06.1996 №  
290-а  «Про с творе ння  ВАТ  

ш ля хом пе ре тв орен ня  де р-
жав ни х п ідп ри ємс тв ВО  
«Укрзахідв уг ілля »  

Здійснюються заходи 

з передачі в 
комунальну власність 

територіальної 
громади м. 
Червоноград 

(протокол загальних 
зборів ВАТ 

«Укрзахідбуглебуд» 
від 04.07.2008 № 8, 
яким затверджено 

рішення про передачу 
в комунальну 

власність) 

Будинок дерев’яний № 
1  

Волинська 
область, смт 

Шацьк, урочище 
Гряда 

82,1 База  в ідп очи нку  Право власності не 
оформлено 

Будинок дерев’яний № 
2 

82,1 Колективна;Свідоцтво 
про право власності 
серія ЯЯЯ № 425910, 

видане 13.02.2006 
Шацькою селищною 

радою на підставі 
рішення Шацької 
селищної ради від 

16.07.2002 № 49 

Будинок дерев’яний 

(кухня) 

26 Право власності не 

оформлено 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація про земельні ділянки 

Назва 

активу 

Адреса 
розташування 

активу 

Площа 
земельної 

ділянки (га) 

Ка дас тровий  н оме р 

земе льн ої ділян ки  

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки  

Підстава на право 
користування 

земельною ділянкою, 

інформація про 
обтяження 

Земель
на 

ділянка 

Львівська 

обл., 
Сокальський 
район, смт 

Межиріччя, 
вул. Шахтарсь

ка, 47 

6,4208 

4624883500:10:000:0

943  

Для розміщення 

та експлуатації 
основних, 
підсобних і 

допоміжних 
будівель та 

споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівної 
та іншої 

промисловості  

Право користування 

земельною ділянкою у 
процесі оформлення, 
документи подано на 

затвердження до 
Львівської обласної 

державної адмініст-
рації (лист до 
Львівської ОДА від 

11.02.2020 № 01-
05/49) 

Земель

на 
ділянка 

Львівська 
обл., 
м. Червоногра

д, 
вул. Львівська, 

77 

0,7389  

8000000000:82:012:0

058 

Обслуговування 
будівель і 
споруд 

Право користування 
земельною ділянкою 
не оформлено 

Земель

на 
ділянка 

Львівська 
обл., 
м. Червоногра

д, 
вул. Львівська, 

62 

1,2245 

461180000:06:003:00

12 

Обслуговування 
будівель і 
споруд 

Договір оренди 
земельної ділянки від 
02.11.2016 

(реєстраційний 
№ 4611800000083).Те

рмін дії до 02.11.2026 

Земель

на 
ділянка 

Львівська 
обл., 
м. Червоногра

д, 
вул. Будівельн

а, 1 

0,3137 

4611800000:02:011:0

030 

Обслуговування 
будівель і 
споруд 

Право користування 
земельною ділянкою 
не оформлено. 

Документи подано на 
розгляд до 

Червоноградської 
міської ради (лист до 
Червоноградської 

міської ради від 
07.11.2019 № 01-

05/528) 

Земель
на 

ділянка 

Львівська 
обл., 
м. Червоногра

д, вул. Богуна, 
3 

0,1346 

4611800000:02:011:0
055 

Для 
будівництва і 
обслуговування 

багатоквартирн
ого житлового 

будинку 

Договір оренди 
земельної ділянки від 
29.07.2015 

(реєстраційний 
№ 4611800000073).Те

рмін дії сплив 
19.03.2018. На даний 
час договір не 

пролонгований у 
зв’язку з передачею 

гуртожитку в 
комунальну власність 
міста 



Назва 
активу 

Адреса 

розташування 
активу 

Площа 

земельної 
ділянки (га) 

Ка дас тровий  н оме р 
земе льн ої ділян ки  

Цільове 

призначення 
земельної 
ділянки  

Підстава на право 
користування 

земельною ділянкою, 
інформація про 

обтяження 

Земель
на 

ділянка 

Волинська 
область, 
смт Шацьк, 

урочище 
Гряда 

0,1576 
(в т. ч. в 

спільному 

користуван ні з 
базою 

відпочинкуШа
хти № 9 м. 

Нововолинськ -

0,0033 га)  

0725755100:03:016:0
594 

Обслуговування 
бази відпочинку 

Договір оренди 
земельної ділянки від 
11.01.2006 на 49 років 

(запис у Державному 
реєстрі земель від 

11.01.2006 
№040609300002) 

 
ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» є генеральним підрядником з будівництва шахти-новобудови № 10 

«Нововолинська» за адресою: Волинська область, місто Нововолинськ, шахта № 10 
«Нововолинська» розміщуються об’єкти тимчасового призначення, а саме: 

будки : 3 столярні, 2 металеві; 
вагони: 11 побутові, 1 польовий; 
приміщення бетонно-розчинного вузла. 

Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення),  

які станом на 01.11.2020 перебувають в оренді 

№ 
з/
п 

Орендар  Адреса 

Номер та 

дата 

Укладення 

договору 

Договір 

дійсний до 

дати  

Об’єкт  

оренди 

Орендована  

площа (м 2) 

Су м а 

ор е нд н ої   

пл а т и в  

міся ць ,  гр н  

Мета  

використання  

1 ДП «Дирекція 

по будівництву 

об’єктів»  

Львівська обл., 

м. Червоноград, 

вул. Будівельна, 

1а  

№ 05-02/10 

від 

14.09.2015  
31.12.2020 

Приміщення  в 

адмініст-

ративній 

будівлі 

291,1 37 073,13 

Використання 

під офіс  

2 ТзОВ 

«Лайфселл» 

Львівська обл., 

м. Червоноград, 

вул. Будівельна, 

1а  

№ LV1021 

від 

14.06.2018  
14.05.2021 

Частина даху 

адмініст-

ративної 

будівлі 

50 8 539,79 

Розміщення 

обладнання  для  

супутникового 

зв’язку  

3 ПрАТ 

«ДАТАГРУП» 

Львівська обл.,м. 

Червоноград, 

вул. Будівельна, 

1а  

№ 05-03/09 

від 

28.10.2016  31.10.2020 

Підвальне 

приміщення 

адмініст-

ративної 

будівлі  

9,1 788,82 

Розміщення 

обладнання  для  

зв’язку  

4 ПП Мирвода В. 

І. 

Львівська 

область, 

м. Червоноград, 

вул. Львівська, 

62 

№ 05-03/25 

від 

01.10.2017  31.12.2020 

Секція  

реммайстерні 

62,9 1 743,59 

Ведення 

господарської 

діяльності 

5 ПП 

Садовничий О. 

Г. 

Львівська 

область, 

м. Червоноград, 

вул. Львівська, 

62 

№ 02-04/96 

від 

31.12.2018  31.12.2020 

Будівля адмі-

ністративного 

цеху 29,8 1 800,00 

Ведення 

господарської 

діяльності 

6 ТзОВ «Вугле-

Інвест» 

Львівська обл., 

Сокальський  

район, 

смт Межиріччя, 

вул. Шахтарська , 

47  

№ 02-04/04 

від 

01.01.2019  
31.12.2020  

Асфальтова 

площадка  

600,0 5 664,39 

Ведення 

господарської 

діяльності 



№ 
з/

п 

Орендар  Адреса 

Номер та 

дата 

Укладення 

договору 

Договір 

дійсний до 

дати  

Об’єкт  

оренди 

Орендована  

площа (м 2) 

Су м а 

ор е нд н ої   

пл а т и в  

міся ць ,  гр н  

Мета  

використання  

7 ФОП Затхей  О. 

І. 

Львівська обл., 

Сокальський  

район, 

смт Межиріччя, 

вул. Шахтарська , 

47  

№ 02-04/27 

від 

01.07.2019  
31.12.2020 

Приміщення  

компресорної 

будівлі, 

будівля 

гаражів 

295,9 4 200,00 

Ведення 

господарської 

діяльності 

8 ТОВ «Вугільна 

Компанія 

«Альтенердж» 

Львівська 

область, 

м. Червоноград, 

вул. Львівська, 

62 

№ 02-04/48 

від 

28.12.2019  31.12.2020 

Група 

інвентарних 

об’єктів 

нерухомого 

майна 

312,5 18 304,00 

Ведення 

господарської 

діяльності 

 
На балансі товариства перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації, а саме: захисна споруда 

цивільного захисту (протирадіаційне укриття V класу) № 50321 на 100 осіб загальною площею 

210,8 м2, розташована за адресою: вул. Будівельна, 1, м. Червоноград, Львівська обл., 80100 
(вбудована в 4-поверхову цегляну нежитлову будівлю). 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і 
розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів. 

Станом на 31.10.2020 товариство не здійснювало викидів та скидів забруднюючих речовин у 
навколишнє природне середовище, утворення та розміщення відходів не відбувалось. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 25.01.2021. 

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 

Стартова ціна об’єкта для: 

аукціону з умовами – 11 159 326,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 5 579 663,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 5 579 663,00 грн. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1 115 932,60 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 557 966,30 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 557 966,30 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Умови продажу. 

Покупець державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд» 
(далі – ПрАТ «Укрзахідвуглебуд», Товариство) у кількості 44 637 304 шт. акцій, що становить 
99,6667 % статутного капіталу товариства (далі – пакет акцій), зобов’язаний від дати переходу права 

власності на пакет акцій забезпечити: 
1) збереження основного виду діяльності Товариства; 



2) погашення протягом 1 року заборгованості ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» із заробітної плати, перед 
бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до 

покупця права власності на пакет акцій; 
3) утримання захисної споруди цивільного захисту у готовності до використання за призначенням 

за рахунок коштів товариства (частина восьма статті 32 Кодексу цивільного захисту); 
4) недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним 

органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів  3, 

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

5) виконання колективного договору, який діє на Товаристві на дату переходу права власності, 
протягом строку його дії, а після закінчення строку його дії укладення нового або внесення змін до 
укладеного договору в установленому законодавством порядку та забезпечення його виконання 

(стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»); 
6) дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо 

Товариства; 
7) фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про 

охорону праці»; 

8) вжиття заходів з передачі об’єкта житлового фонду (гуртожитку) до відповідної територіальної 
громади (стаття 3 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків»). 
Строк дії зобов’язань покупця пакета акцій щодо умов, які не мають визначеного періоду їх 

виконання, становить 5 років з дня переходу до покупця права власності на пакет акцій. 

Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» у кількості 44 637304 шт. акцій, 
що становить 99,6667 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог: 

1) Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; 
2) 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 державного пакета акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» має відповідати вимогам, 

встановленим 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 акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи 

перевищення 25 або 50 відсотків  голосів  у вищому органі управління відповідного суб’єкта 
господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного 
підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду 

заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної 
конкуренції. 

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: Фонд державного майна України  
Рахунок № UA138201720355559003009005357 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 
Рахунок № UA338201720355269003001005357 (для перерахування гарантійного внеску). 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ. 

Код ЄДРПОУ 00032945; 
в іноземній валюті: 

Одержувач: Фонд державного майна України. 
Адреса: вул.Генерала Алмазова, 18/9, м.Київ, Україна. 
Рахунок: UA263223130000025206010023277. 



Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України». 
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна. 

SWIFT: EXBSUAUX. 
Код ЄДРПОУ: 00032945. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 
Receiver: The State Property Fund of Ukraine.  
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine.  

Account: UA263223130000025206010023277. 
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine».  

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.  
SWIFT: EXBSUAUX. 
Code YeDRPOU: 00032945. 

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: 

10.00 – 11.00 (вівторок, середа) за місцезнаходженням об’єкта: Львівська область, м. Червоноград, 
вул. Будівельна, 1. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: 
Сироїд Михайло Борисович, телефон 067-109-89-32. 
Найменування організатора аукціону – Фонд державного майна України, місто Київ, 

вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/, http://privatization.gov.ua/.  
Телефон для довідок (044) 200-33-67. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Фонду державного майна України від 21.12.2020 № 2044. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-12-26-000011-2. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 33 (тридцять три) дні; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 33 (тридцять три) дні. 
Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 111 593,26 грн; 
аукціон із зниженням стартової ціни – 55 796,63 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 55 796,63 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. 

 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

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

загальною площею 129,2 м2 у складі: адмінбудинок, А; прибудова, а; гараж-сарай, Б; 

прибудова, б; сарай, В; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1, що розташований за адресою: 

Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова, 7 та перебуває на балансі 

Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002) 



1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: комплекс будівель загальною площею 129,2 м2 у складі: 

адмінбудинок, А; прибудова, а; гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, В; вбиральня, Г; 

колодязь, К; огорожа № 1. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова, 7. 
Назва балансоутримувача: Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за 

ЄДРПОУ 00700002), адреса: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Сонячна, 6 . 

Відомості про об’єкт  

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа, м2  

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава  

виникнення  

права власності 

Форма 

власності та 

власник 

Комплекс будівель  

загальною площею 

129,2 м2  у складі: 

адмінбудинок, А; 

прибудова, а; гараж-

сарай, Б; прибудова, 

б; сарай, В; 

вбиральня, Г; 

колодязь, К; огорожа 

№1 

Кіровоградська  

обл., 

Долинський  р-н, 

с. Варварівка , 

вул. Садова, 7 
129,2 1918110535219 

Не 

використовується  

Витяг є Єдиного 

реєстру об’єктів дер-

жавної власності щодо 

державного майна, 

серія та номер: 10-15-

11975, виданий 

02.07.2019, видавник: 

Фонд державного майна 

України  

Державна; 

Державна 

служба 

України з 

питань  

безпечності 

харчових 

продуктів  та  

захисту 

споживачів  

 
Об’єкт являє собою нежитловий комплекс з одноповерхових будівель та споруд, до складу якого 

входять: адмінбудинок з прибудовою, А, а загальною площею 69,1 м2, гараж-сарай з прибудовою, літ. 

Б, б загальною площею 38,0 м2, сарай, літ. В загальною площею 22,1 м2, вбиральня літ. Г, колодязь, літ. 
К, огорожа № 1. Фундаменти будівель бутові, стіни та перегородки цегляні; підлога дощата, бетонна, 

земля; покрівля шиферна, перекриття дерев’яно-балочне; колодязь з бетонних кілець; огорожа з 
дерев’яного штахетника. Інженерні комунікації: водопостачання насосом з колодязя, каналізація в 

неробочому стані, опалення адмінбудинку пічне, електропостачання в неробочому стані, 
газопостачання відсутнє, телебачення, радіофікація та телефонізація відсутні. Рік побудови – 1981. 
Технічний стан: адмінбудівлі з прибудовою задовільний, гаража-сараю з прибудовою ветхий, сараю 

незадовільний, вбиральні незадовільний, погребу добрий, огорожі задовільний. Об’єкт тривалий час не 
використовується, потребує ремонту. 

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1468 га, 
кадастровий номер 3521981300:512:000:0486, цільове призначення – для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги. 

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

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 26 січня 2021 року. 

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

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

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

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

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

Приватизація об’єкта державної власності – комплексу будівель загальною площею 129,2 м2 у 
складі: адмінбудинок, А; прибудова, а; гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, В; вбиральня, Г; 

колодязь, К; огорожа № 1, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, 



с. Варварівка, вул. Садова, 7 та перебуває на балансі Долинської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), здійснюється відповідно до вимог Закону 

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

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

Покупець об’єкта державної власності – комплексу будівель загальною площею 129,2 м2 у складі: 
адмінбудинок, А; прибудова, а; гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, В; вбиральня, Г; колодязь, К; 
огорожа №1, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Варварівка, 

вул. Садова, 7 та перебуває на балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
Стартова ціна об’єкта для: 
аукціону з умовами – 96 350,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 48 175,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 48 175,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 9 635,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 817,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 4 817,50 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 в сумі 3 930,00 грн (три тисячі дев’ятсот тридцять гривень 00 копійок) протягом 

30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності – 

комплексу будівель загальною площею 129,2 м2 у складі: адмінбудинок, А; прибудова, а; гараж-
сарай, Б; прибудова, б; сарай, В; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1, що розташований за 

адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова, 7 та перебуває на балансі 
Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002). 

4. Додаткова інформація 

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

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Код ЄДРПОУ 42767945. 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  

області. 
Рахунок UA958201720355549003000055549. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти). 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Код ЄДРПОУ 42767945. 

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

Рахунок UA748201720355219003000055549. 

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



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

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська 

обл., Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова, 7. Контактна особа, яка відповідальна за 
забезпечення огляду об’єкта, – Вовк Володимир Олександрович, тел. 0661951699; адреса електронної 
пошти : 09.dlvmdpss.kr@ukr.net. 

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

м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; 
час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; 
відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; 

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

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  
областях від 11.12.2020 № 12/01-266. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000010-2. 

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 – 963,50 грн; 
аукціон із зниженням стартової ціни – 481,75 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 481,75 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів  

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна  

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

державної власності – комплексу будівель загальною площею 82,6 м2 у складі: ветлікарня, А; 

прибудова, а; сарай, Б; погріб, б; паркан № 1; замощення, 1, що розташований за адресою: 

Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Гурівка, вул. Центральна, 7 та перебуває на балансі 

Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002) 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: комплекс будівель загальною площею 82,6 м2 у складі: 

ветлікарня, А; прибудова, а; сарай, Б; погріб, б; паркан № 1; замощення, 1. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Гурівка, вул. Центральна, 7. 
Назва балансоутримувача: Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за 

ЄДРПОУ 00700002), адреса: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Сонячна, 6. 

 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа, м2  

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава  

виникнення  

права власності 

Форма  

власності 

та власник 

Комплекс будівель  

загальною площею 

82,6 м2 у складі: 

ветлікарня, А; 

прибудова, а; сарай, 

Б; погріб, б; паркан 

№ 1; замощення, 1 

Кіровоградська  

обл., 

Долинський  р-н, 

с. Гурівка, 

вул. Центральна , 

7 

82,6 1920853235219 

Не 

використовується  

Свідоцтво про право 

власності від 

25.03.2011 № б/н, 

видавник: Гурівська 

сільська рада  

Долинського району 

Кіровоградської 

області 

Державна; Дер-

жавна служба 

України з 

питань  

безпечності 

харчових 

продуктів  та  

захисту 

споживачів  

 
Об’єкт являє собою нежитловий комплекс одноповерхових будівель та споруд, до складу якого 

входять: адмінбудинок, літ. А, з прибудовою, літ. а, загальною площею 64,4 м2; сарай, літ. Б, площею 

18,2 м2; погріб, літ. Б; паркан № 1; замощення, 1. Фундамент адмінбудівлі з прибудовою бутовий, 
стіни та перегородки цегляні; підлога дощата; покрівля з азбестоцементних листів, перекриття 

дерев’яні обштукатурені, прорізи дерев’яні, опалення пічне, будівля не підключена до інженерних 
мереж. Технічний стан будівлі незадовільний. Фундаменти будівлі сараю з погрібом бутові, стіни 

цегляні, перекриття дерев’яні, покрівля з азбестоцементних листів, підлога цементно-піщана, двері 
дерев’яні, електроосвітлення відсутнє. Технічний стан будівлі задовільний. Паркан дощатий, частина 
в незадовільному стані; замощення асфальтоване в задовільному стані. Об’єкт тривалий час не 

використовується, потребує ремонту. 
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0901 га, 

кадастровий номер 3521982500:51:000:0703, цільове призначення – для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги. 

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

відсутні. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 26 січня 2021 року. 
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 

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

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

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

електронного аукціону. 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

Приватизація об’єкта державної власності – комплексу будівель загальною площею 82,6 м2 у складі: 
ветлікарня, А; прибудова, а; сарай, Б; погріб, б; паркан № 1; замощення, 1, що розташований за 
адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Гурівка, вул. Центральна, 7 та перебуває на балансі 

Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 

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

Покупець об’єкта державної власності – комплексу будівель загальною площею 82,6 м2 у складі: 
ветлікарня, А; прибудова, а; сарай, Б; погріб, б; паркан № 1; замощення, 1, що розташований за 
адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Гурівка, вул. Центральна, 7 та перебуває на балансі 

Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), повинен 



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

Стартова ціна об’єкта для: 
аукціону з умовами – 70 740,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 35 370,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 35 370,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 7 074,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 537,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 537,00 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного 

року. 
Умови продажу: 
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України  

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної 
оцінки об’єкта у сумі 4 400,00 грн (чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок) протягом 

30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності – 

комплексу будівель загальною площею 82,6 м2 у складі: ветлікарня, А; прибудова, а; сарай, Б; погріб, 
б; паркан № 1; замощення, 1, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, 
с. Гурівка, вул. Центральна, 7 та перебуває на балансі Долинської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002). 

4. Додаткова інформація 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти  
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Код ЄДРПОУ 42767945. 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  

області. 
Рахунок UA958201720355549003000055549. 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Код ЄДРПОУ 42767945. 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  

області. 
Рахунок UA748201720355219003000055549. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти). 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., 

Долинський р-н, с. Гурівка, вул. Центральна, 7. Контактна особа, яка відповідальна за забезпечення 
огляду об’єкта, – Вовк Володимир Олександрович, тел. 0661951699; адреса електронної пошти: 
09.dlvmdpss.kr@ukr.net. 

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

м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; 
час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; 



відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; 
адреса електронної пошти : kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  
областях від 11.12.2020 № 12/01-267. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000003-2. 
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 – 707,40 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 353,70 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 353,70 грн. 

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – будівлі лікарні літ. А-1 

загальною площею 87,4 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Полєнова, 

54, що перебуває на балансі Криворізької міжрайонної державної лабораторії Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  

(код за ЄДРПОУ 25001041) 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: будівля лікарні літ. А-1 загальною площею 87,4 м2. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Полєнова, 54. 
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову нежитлову будівлю літ. А1 (будівля 

цегляна з дерев’яними перекриттями, стіни та перегородки – цегла, підлога – дощата, покрівля – 

шифер) загальною площею 87,4 м2. Водопостачання, газопостачання та опалення відсутні. Підведене 
електропостачання. Функціональне використання будівлі – надання ветеринарних послуг. 

Державна реєстрація права власності від 30.11.2019, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна: 363564012110. 
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,7347 га перебуває на праві 

постійного користування у Криворізькій міжрайонній державній лабораторії Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів  та захисту споживачів (код за ЄДРПОУ 25001041). 

Місцезнаходження земельної ділянки : Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Полєнова, 54. 
Кадастровий номер 1211000000:07:116:0204, цільове призначення (використання) земельної 
ділянки – для розміщення службових приміщень. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні. 
Інформація про балансоутримувача: Криворізька міжрайонна державна лабораторія Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код за ЄДРПОУ 
25001041), яка знаходиться за адресою: вул. Широківська, 112 б, м. Кривий Ріг, 50098. Контактний 
телефон (068) 266-82-09. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 



Дата і час проведення аукціону: 25 січня 2021 року. Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів 

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

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

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

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

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

Приватизація об’єкта малої приватизації – будівлі лікарні літ. А-1 загальною площею 87,4 м2 за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Полєнова, 54, що перебуває на балансі 

Криворізької міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів  та захисту споживачів (код за ЄДРПОУ 25001041), здійснюється відповідно 
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 

2018 року № 432 (зі змінами). 
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність обмежень, установлених 

частиною 2 статті 8 цього Закону. 
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 60 196,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 30 098,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 30 098,00 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 – 6 019,60 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3 009,80 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 3 009,80 грн. 

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

року. 
Умови продажу об’єкта приватизації: 

1. 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, – Коломоєць Вікторія Олександрівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: 

dkp1_12@spfu.gov.ua. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 16.12.2020  
№ 12/01-307-РП. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-03-11-000004-1. 

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 – 601,96 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 300,98 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 300,98 грн. 
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки  

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража 

загальною площею 29,6 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 

вул. Шевченка (Шевченко), 7, гараж 1, що перебуває на балансі Східного офіса Державної 

аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 40477689) 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: гараж загальною площею 29,6 м2. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Шевченка (Шевченко), 7, 

гараж 1. 

Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою гараж літ. А, загальною площею 29,6 м2, (рік 
побудови будівлі – 1999, фундамент – блоки, стіни – цегла, покрівля – руберойд, перекриття – 

залізобетонне, підлога – бетон) з оглядовою ямою (рік побудови – 1999, стіни – цегла). До будівлі 
гаража підведене електропостачання. Державна реєстрація права власності від 17.04.2018, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1544513312119 

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



Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні. 
Інформація про балансоутримувача: Східний офіс Державної аудиторської служби України (код 

ЄДРПОУ 40477689), який знаходиться за адресою: 49101, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 
22, корпус 2. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата і час проведення аукціону: 20 січня 2021 року. Час проведення аукціону встановлюється 

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

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

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

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

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража загальною  площею 29,6 м2 за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Шевченка (Шевченко), 7, гараж 1, 
що перебуває на балансі Східного офіса Державної аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 
40477689), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

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

Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність обмежень, установлених 

частиною 2 статті 8 цього Закону. 
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 120 442,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 60 221,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 60 221,00 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 – 12 044,20 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 6 022,10 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 6 022,10 грн. 

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

року. 
Умови продажу об’єкта приватизації: 

1. 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 16.12.2020  

№ 12/01-309-РП. 
Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-07-28-000011-1. 

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 – 1 204,42 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 602,21 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 602,21 грн. 

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна  

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

малої приватизації – нежитлової будівлі (літ. А-4) загальною площею 1849,7 м2 з огорожею та 

замощенням, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 

вул. Бірюзова, 2А та перебуває на балансі ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний 

комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191023) 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

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

з огорожею та замощенням. 



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

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

загальною площею 1849,7 м2, ганками а1-а4, огорожею № 1-6, замощенням І. Фундамент кам’яний, 
стіни – шлакоблок, перегородки цегляні, міжповерхові перекриття – залізобетонні плити, підлога – 

лінолеум, дошки, керамічна плитка, покрівля даху – м’який рулон, сумісний з перекриттям. Рік 
побудови – 1962. 

Державна реєстрація права власності від 28.10.2010, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 

майна 31907101. 
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка (кадастровий номер 1211000000:07:024:0052) 

площею 0,2148 га перебуває в оренді ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» на 
підставі договору оренди земельної ділянки № 2017073 від 23.02.2017, орендодавець – Криворізька 
міська рада. Цільове призначення – розміщення психоневрологічного диспансеру. На теперішній час 

Товариство веде роботу з подовження терміну дії договору оренди земельної ділянки. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні. 

Інформація про балансоутримувача: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за 
ЄДРПОУ 00191023), який знаходиться за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., Тернівський 
район, м. Кривий Ріг. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата і час проведення аукціону: 22 січня 2021 року. Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 

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

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

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

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

ного аукціону. 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

Приватизація об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі (літ. А-4) загальною площею 

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

комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191023), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів  малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ): 

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

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 697 464,00 грн. 

На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується 

податок на додану вартість. 
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) 

стартової ціни для кожного із способів (без урахування ПДВ): 
продаж на аукціоні з умовами – 139 492,80 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 69 746,40 грн; 

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



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

року. 

Умови продажу об’єкта приватизації: 
1. Відшкодування Регіональному відділенню послуг незалежного оцінювача, що залучався для 

здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 5 800,00 грн (п’ять тисяч вісімсот 
гривень 00 коп.) у місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу. 

4. Додаткова інформація 

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

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Код ЄДРПОУ 42767945. 
Рахунок UA958201720355549003000055549. 

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

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти). 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Код ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок: UA748201720355219003000055549. 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  

області, МФО 820172. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти). 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

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

за місцем розташування об’єкта. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 

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

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

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення 
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 16.12.2020  

№ 12/01-308-РП. 
Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2019-08-19-000013-1. 

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

за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

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

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із способів продажу: 
продаж на аукціоні з умовами – 13 949,28 грн; 
продаж на  аукціоні зі зниже ння м стартов ої ціни – 6 974,64 грн;  

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 6 974,64 грн. 



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

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

 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

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. 

Балансоутримувач: відсутній. 

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). 
Відомості про земельну ділянку: відсутні. 
Обтяжень на земельну ділянку немає. 
Рівень будівельної готовності школи – 5 %. 

Рівень будівельної готовності котельні – 49 %. 
Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 15.01.2021. 

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 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 року № 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 – 313483,00 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 156741,50 грн (без ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 156741,50 грн (без ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами –31348,30 грн; 



аукціону із зниженням стартової ціни – 15674,15 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 15674,15 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Умови продажу об’єкта приватизації: 
1. Завершити будівництво об’єкта протягом 5 років з дня підписання договору купівлі-продажу. 

2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону навколишнього  
природного середовища». 

3. Покупець зобов’язаний сплатити послуги 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: 
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях. 
Рахунок № UA698201720355549001001142097 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 42891875. 

Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях. 
Рахунок № UA488201720355219001001142097 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 42891875. 

Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в іноземній валюті 
(долари США та євро): 

Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ 42891875, МФО 322313. 

Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях. 
Рахунок № UA698201720355549001001142097 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 42891875. 

Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США та евро): 
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ 42891875, МФО 322313. 
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: вул. О. 

Кобилянської, 6, с. Слобода, Новоселицький р-н, Чернівецька обл. 
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 14.12.2020 № 219 «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 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: 
аукціону з умовами – 1 % (3134,83 грн) стартової ціни об’єкта приватизації; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (1567,42 грн) стартової ціни об’єкта приватизації; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 % (1567,42 грн) стартової ціни об’єкта приватизації. 
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 на аукціоні без умов в електронній формі  

об’єкта – окремого майна 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:  Ясеневопільнівська державна 

дільнична лікарня ветеринарної медицини у складі: будівля ветеринарної лікарні, А 

загальною площею 36 м2; навіс, Б площею 14,3 м2; вбиральня, В; огорожа, 1 площею 14,4 м2  

за адресою: Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, с. Ясенів-Пільний, вул. Шевченка, 89. 

Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова цегляна будівля ветеринарної лікарні 

загальною площею 36 м2, фундамент кам’яний, покрівля з шиферу, підведена електрика, рік 

побудови – 1983. Навіс дощатий, накритий шифером, загальна площа – 14,3 м2, рік побудови – 1983. 

Вбиральня з дощок, накрита шифером. Огорожа з металевої сітки площею 14,4 м2. 
Інформація щодо земельної ділянки: земельна ділянка площею 0,029 га комунальної власності, 

кадастровий номер 2621688601:01:002:0173. Цільове призначення – для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги. Право постійного 
користування, правокористувач – Городенківська районна державна лікарня ветеринарної медицини. 

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

Інформація про балансоутримувача: Городенківська районна державна лікарня ветеринарної 
медицини, код ЄДРПОУ 00699551. Адреса: Івано-Франківська область, м. Городенка, 

вул. Шептицького, 34. 

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 без умов. 



Дата і час проведення аукціону: 26 січня 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 без умов – 848,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 424,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 424,00 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 – 84,80 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 42,40 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 42,40 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

Умови продажу об’єкта приватизації: без умов. 

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., Городенківський р-н, с. Ясенів-Пільний, вул. Шевченка, 89. 

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 14.12.2020 № 421 «Про 

затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – 
Ясеневопільнівської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресою: 

Городенківський р-н, с. Ясенів-Пільний, вул. Шевченка, 89». 
Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-12-10-000003-3. 

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

за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації. 
Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні без умов – 8,48 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4,24 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 4,24 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  

про продаж на аукціоні без умов в електронній формі  

об’єкта – окремого майна 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: автомобіль ВАЗ 21070, легковий, 

2005 року випуску, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Тлумач, вул. Макуха, 12. 

Дані про об’єкт: автомобіль ВАЗ 21070, легковий седан-В, колір зелений, реєстраційний номер 

АТ 3596 ЕМ, номер шасі У7С21070050034412, об’єм двигуна – 1451 см3, вид палива – бензин, пробіг 
за даними спідометра – 308948 км. Експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу, 
закінчилася у квітні 2009 року, зберігання автомобіля здійснювалося в гаражному приміщенні. 

Значні сліди корозії передніх та задніх крил, бамперів, потертості та сколи лобового скла. Підвищена 
детонація двигуна, мала компресія у циліндрах двигуна та слабий тиск масла, наявні сліди корозії 
хомутів, патрубків, погано працює карбюратор, бензонасос, двигун потребує капітального ремонту. 

У салоні зламаний кран опалювача та заслінки, у дверях протерлись ущільнювачі, сидіння мають 
тріщини та потертості. Не працюють амортизатори, поржавіла верхня частина бензобаку, проржавів 

глушник, є люфти у рульових тягах та опорах електрообладнання. Потускніло скло фар та 
рефлектори, фари не регулюються внаслідок поржавілості, вийшов з ладу аккумулятор, не працює 
звуковий сигнал. Внаслідок тривалої експлуатації автомобіль потребує ремонту. 

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

23803078. Адреса: Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул. Макуха, 12. 

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 без умов. 

Дата і час проведення аукціону: 26 січня 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 без умов – 23441,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 11720,50 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 11720,50 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 – 2344,10 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1172,05 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1172,05 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов. 

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., Городенківський р-н, м. Тлумач, вул. Макуха, 12. 

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 14.12.2020 № 422 «Про 

затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – автомобіля ВАЗ 
21070, легковий, 2005 року випуску за адресою: м.Тлумач, вул.Макуха, 12». 

Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2020-12-10-000001-2. 

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 без умов – 234,41 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 117,21 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 117,21 грн. 
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки  

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

prozorroprodazhi-cbd2. 
 
 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

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

приміщень: залізнична станція А-1, площею 149,1 м2; контора Б-1, площею 94,9 м2 (Черкаська 

обл., Золотоніський р-н, с. Піщане, вул. Шевченка, 62) 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлові приміщення: залізнична станція А-1, площею 

149,1 м2; контора Б-1, площею 94,9 м2. 

Місцезнаходження: 19723, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Піщане, вул. Шевченка, 62. 

Назва балансоутримувача: відсутній. 
Відомості про об’єкт: приміщення залізничної станції та контори тривалий час не 

використовуються, в тому числі за призначенням. Під впливом зовнішніх факторів  нежитлові 
приміщення руйнуються. Об’єкт розташований за межами населеного пункту. Будівлі перебувають у 
незадовільному стані, комунікаційні системи відсутні. Фундаменти, стіни, перегородки цегляні, 

міжповерхові перекриття залізобетонні, підлога – цемент, дах – руберойд у 2 шари. 



Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за державою в особі Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 

14.07.2020, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – 2126786571215. 
Земельна ділянка окремо під об’єктом приватизації не виділена. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 21 січня 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 у 
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 нежитлових приміщень: залізнична станція А-1, площею 149,1 м2; контора Б-1, 

площею 94,9 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

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

Покупець нежитлових приміщень: залізнична станція А-1, площею 149,1 м2; контора Б-1, площею 

94,9 м2 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію  
державного і комунального майна». 

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для: 
аукціону без умов : 91 010,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни: 45 505,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 45 505,00 грн. 
Розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для: 
аукціон без умов – 9 101,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4 550,50 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 550,50 грн. 
Розмір реєстраційного внеску – 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного 

року). 

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

1) покупець зобов’язаний компенсувати (відшкодувати) Регіональному відділенню Фонду держав-
ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях вартість послуг суб’єкта 
оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 календарних 

днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу в сумі 1 999,00 грн на рахунок 
органу приватизації, який буде зазначено в договорі купівлі-продажу об’єкта («Закон 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 придбаний об’єкт: 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків  

за придбаний об’єкт: 



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 
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 (долари США): 

для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт: 

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

Чернігівській областях. 
Рахунок: № UA383007110000025300052600820 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО: 300711 
Код ЄДРПОУ банку: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: оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його 

розташування, звернувшись до Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 

областях за адресою: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для 
довідок (0472) 37-26-61. Час роботи управління з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 
15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15. Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса 

електронної пошти : zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон для довідок (0472) 37-26-61. 
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України  

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

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 
15.12.2020 № 00886-О. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-20-000001-1. 
Період між аукціоном: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни : 22 календарних дні; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 22 календарних дні. 

Крок аукціону для: 
аукціону без умов – 910,10 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 455,05 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 455,05 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 та з якими 



адміністратор 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 – 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: 21.01.2021. 

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 аукціо-
нів 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 тисячі 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 11.12.2020 № 835. 

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  

про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – незавершеного будівництва 

одноквартирного житлового будинку з господарським блоком, розташованого за адресою: 

Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова, 8 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: незавершене будівництво одноквартирного житлового 

будинку з господарським блоком. 

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова, 8. 
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній. 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоутримувач відсутній. 
Рівень будівельної готовності: житлового будинку – 10 %, господарського блоку – 50 % (за даними 

технічного паспорта). 

Відомості про об’єкт приватизації: незавершене будівництво будинку виконане з керамічної та 
силікатної цегли, фундамент – із залізобетонних блоків. Розмір будинку орієнтовно 10 м на 9 м. 

Кладка стін будинку виконана на висоту близько 1 м над фундаментом. 
Поряд з будинком розташований господарський блок орієнтовним розміром 6 м на 11 м із 

керамічної цегли. Кладка стін виконана на висоту близько 3,5 м з фасаду та на висоту 2,5 з тильної 

частини господарського блоку. Дах не змонтований. 
Будівельні матеріали на майданчику відсутні. Рік побудови – 1991. 

Територія не огороджена. Об’єкт знаходиться паралельно трасі Е-95, доступ як з траси, так і 
ґрунтовою дорогою. 

План будівлі: технічний паспорт. 



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава виникнення 

права власності 

Форма власності 

та власник 

Незавершене 

будівництво 

одноквартирного 

житлового 

будинку з 

господарським  

блоком 

Чернігівська 

область, 

Ріпкинський 

район, 

с. Вербичі, 

вул. Садова, 8 

–ОНБ 2090576674244 

Об’єкт не  

введений в 

експлуатацію , не 

використовується   

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності № 210859892 

від 01.06.2020 

Державна; Регіо-

нальне відділення  

ФДМУ по 

Київській , 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

 

Відомості про земельну ділянку 

Адреса 

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки (м2) 

Ка да ст ров ий  н о ме р  
Цільове  

призначення 

Форма власності,  

підстава на право користування   

земельною ділянкою  

Чернігівська 

область, 

Ріпкинський 

район, 

с. Вербичі, 

вул. Садова, 

8 

1595 

7424 481 000:01:0 01:019 6  

02.01 – для 

будівництва і 

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна 

ділянка) 

Витяг з ДЗК про земельну ділянку  

№ НВ-7406176062018 від 31.01.2018. Інформація 

про зареєстроване право в Державному 

земельному кадастрі  

відсутня. Відомості про обмеження  

у використанні земельної ділянки: охоронна зона 

навколо (вздовж) об’єкта  енергетичної системи 

площею 0,0454 га , строк дії обмеження  – 

безстроково  

 

Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу. 
Відповідно до п. 6 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 

приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває в оренді або 
постійному користуванні третьої особи, є підставою для дострокового припинення договору оренди з 
такою третьою особою (припинення її права постійного користування) в частині земельної ділянки, 

необхідної для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням. Власник 
такої земельної ділянки зобов’язаний укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є 

окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу України, у тримісячний строк з 
моменту реєстрації покупцем права власності на об’єкт приватизації. Якщо права користування 
такою земельною ділянкою не оформлено або така земельна ділянка не перебуває у користуванні 

жодної особи, власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в оренду покупцю об’єкта 
приватизації земельної ділянки в частині, необхідній для обслуговування і використання 

приватизованого об’єкта за призначенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації покупцем 
права власності на об’єкт приватизації. Питання землекористування покупець вирішує самостійно. 

Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на вебсайті: 

https://privatization.gov.ua/product/privatization-odnokvartirnij-zitlovij-budinok-z-gospodars-kim-blokom-
2/. З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на сайті: http://www.vdr.spfu.gov.ua. 

2. Інформація про електронний аукціон 

Спосіб аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 21 січня 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 з умовами – 43 340,75 грн (сорок три тисячі триста сорок грн 75 коп.) без урахування 
ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 21 670,38 грн (двадцять одна тисяча шістсот сімдесят грн  
38 коп.); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 21 670,38 грн (двадцять одна тисяча шістсот сімдесят грн 38 коп.). 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 4 334,08 грн без урахування ПДВ; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 167,04 грн без урахування ПДВ; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 167,04 грн без урахування ПДВ. 
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (у разі внесення до 31.12.2020); або 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 01 січня поточного року (у разі внесення з 01.01.2021). 
Додаткові умови продажу: 

покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові кошти, витрачені на 
проведення оцінки об’єкта, в сумі 3640,00 грн (три тисячі шістсот сорок гривень 00 коп.) без ПДВ 
на р/р № UA518201720343150003000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325, банк: 
ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, 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 аукціонів 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 (0462) 676-302, e-mail: korpprava_74@ spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Амельченко 

Юлія Василівна. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 

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

319, тел. (0462) 676-302. 
Адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.  

Час роботи : понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. 
Перерва на обід з 13.00 до 13.48. 

Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 676-302,  

e-mail: morochko_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 09.12.2020 № 13/681. 

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-

P-2019-11-20-000008-1. 

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

для аукціону з умовами : 433,41 грн; 
для аукціону із зниженням стартової ціни : 216,71 грн;  
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 216,71 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  

про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – незавершеного будівництва 

одноквартирного житлового будинку з господарським блоком, розташованого за адресою: 

Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова, 9 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: незавершене будівництво одноквартирного житлового 

будинку з господарським блоком. 

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова, 9. 

Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній. 



Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоутримувач відсутній. 
Рівень будівельної готовності: житлового будинку – 10 %, господарського блоку – 50 % (за даними 

технічного паспорта). 
Відомості про об’єкт приватизації: незавершене будівництво будинку виконане з керамічної 

цегли на висоту 1 м. Розмір будинку орієнтовно 10 м на 11м, площа забудови – 122,3 м2. 
Поряд з будинком розташований господарський блок орієнтовним розміром 6 м на 10 м, кладка 

стін з керамічної цегли виконана на висоту 2,5 м, дах не змонтований, площа забудови – 64,8 м2. 
Будівельні матеріали на майданчику відсутні. Рік побудови – 1991. 

Територія не огороджена. Об’єкт знаходиться паралельно трасі Е-95, доступ як з траси, так і 
ґрунтовою дорогою. 

План будівлі: технічний паспорт. 

 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава виникнення 

права власності 

Форма 

власності 

та власник 

Незавершене 

будівництво 

одноквартирного 

житлового 

будинку з 

господарським  

блоком 

Чернігівська 

область, 

Ріпкинський 

район, 

с. Вербичі, 

вул. Садова, 9 

–ОНБ 2090560174244 

Об’єкт не  

введений в 

експлуатацію , не 

використовується   

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

про реєстрацію права 

власності 

№ 210853125 від 

01.06.2020 

Державна; Регіо-

нальне відділення  

ФДМУ по 

Київській , 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

 
Відомості про земельну ділянку 

Адреса 

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2) 

Кадастровий  номер 
Цільове  

призначення 

Форма власності,  

підстава на право користування   

земельною ділянкою  

Чернігівська 

область, 

Ріпкинський 

район, 

с. Вербичі, 

вул. Садова, 

9 

1593 7424481000:01:001:0197 

02.01 – для 

будівництва і 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка ) 

Витяг з ДЗК про земельну ділянку № НВ-

7406176072018 від 31.01.2018. Інформація про 

зареєстроване право в Державному земельному 

кадастрі відсутня. Відомості про обмеження у 

використанні земельної ділянки: охоронна зона 

навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 

площею 0,0455 га , строк дії обмеження – 

безстроково 

 

Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу. 
Відповідно до п. 6 ст. 26 Закону України «Про приватизацію  державного і комунального  майна», 

приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває в оренді або 
постійному користуванні третьої особи, є підставою для дострокового припинення договору оренди з 
такою третьою особою (припинення її права постійного користування) в частині земельної ділянки, 

необхідної для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням. Власник 
такої земельної ділянки зобов’язаний укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є 

окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу України, у тримісячний строк з 
моменту реєстрації покупцем права власності на об’єкт приватизації. Якщо права користування 
такою земельною ділянкою не оформлено або така земельна ділянка не перебуває у користуванні 

жодної особи, власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в оренду покупцю об’єкта 
приватизації земельної ділянки в частині, необхідній для обслуговування і використання 

приватизованого об’єкта за призначенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації покупцем 
права власності на об’єкт приватизації. Питання землекористування покупець вирішує самостійно. 

Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. посиланням: 

https://privatization.gov.ua/product/privatization-odnokvartirnij-zitlovij-budinok-z-gospodars-kim-blokom-
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 з умовами. 



Дата та час проведення аукціону: 21 січня 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 з умовами – 43 325,68 грн (сорок три тисячі триста двадцять п’ять грн 68 коп.) без 

урахування ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 21 662,84 грн (двадцять одна тисяча шістсот шістдесят 
дві грн 84 коп.); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 21 662,84 грн (двадцять одна тисяча шістсот шістдесят дві грн 84 коп.). 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 4 332,57 грн без урахування ПДВ; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 166,29 грн без урахування ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2 166,29 грн без урахування ПДВ. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (у разі внесення до 31.12.2020); або 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 01 січня поточного року (у разі внесення з 01.01.2021). 
Додаткові умови продажу: 

покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові кошти, витрачені на 
проведення оцінки об’єкта, в сумі 3 630,00 грн (три тисячі шістсот тридцять гривень 00 коп.) без 

ПДВ на р/р № UA518201720343150003000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду дер-
жавного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 

43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, 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 аукціонів 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 (0462) 676-302, e-mail: korpprava_74@ spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Амельченко 

Юлія Василівна. 
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, третій поверх, 

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

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

e-mail: morochko_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 09.12.2020 № 13/685. 

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-

P-2019-11-20-000006-1. 
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; 
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації: 

для аукціону з умовами : 433,26 грн; 

для аукціону із зниженням стартової ціни : 216,63 грн; 
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 216,63 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  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву про проведення в 

електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 

об’єкта незавершеного будівництва – будівлі харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 

66а 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: незавершене будівництво одноквартирного житлового 

будинку з господарським блоком. 

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2. 

Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній. 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоутримувач відсутній. 
Рівень будівельної готовності: житлового будинку – 28 %, господарського блоку – 50 % (за даними 

технічного паспорта). 
Відомості про об’єкт приватизації: незавершене будівництво будинку виконане з керамічної та 

силікатної цегли, фундамент – із залізобетонних блоків. Площа забудови – 83,5 м2. Кладка стін  
будинку виконана на висоту близько 1 м над фундаментом. Поряд з будинком розташований 

господарський блок із керамічної цегли. Площа забудови – 67,6 м2. Кладка стін виконана на висоту 
близько 3,5м з фасаду та на висоту 2,5 з тильної частини господарського  блоку. Дах не змонтований. 

Будівельні матеріали на майданчику відсутні. Рік побудови – 1991. 
Територія не огороджена. Об’єкт знаходиться паралельно трасі Е-95, доступ як з траси, так і 

ґрунтовою дорогою. 

План будівлі: технічний паспорт. 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава виникнення 

права власності 

Форма  

власності 

та власник 

Незавершене 

будівництво 

одноквартирного 

житлового 

будинку з 

господарським  

блоком 

Чернігівська 

область, 

Ріпкинський 

район, 

с. Вербичі, 

вул. Перемоги, 

2 

–ОНБ 2090641274244 

Об’єкт не  

введений в 

експлуатацію , не 

використовується   

Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності № 210865379 

від 01.06.2020 

Державна; Регіо-

нальне відділення  

ФДМУ по 

Київській , 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях 

 

Відомості про земельну ділянку 

Адреса  

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2) 

Кадастровий  номер Цільове призначення  

Форма власності,  

підстава на право користування  

земельною ділянкою  

Чернігівська 

область, 

Ріпкинський район, 

с. Вербичі, 

вул. Перемоги, 2 

1612 

7424481000:01:001:0198 

02.01 – для будівництва і 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і 

споруд (присадибна  

ділянка) 

Витяг з ДЗК про земельну ділянку 

№ НВ-7406260952018 від 14.02.2018. 

Інформація про зареєстроване право  

в Державному земельному кадастр і 

відсутня. Відомості про обмеження у 

використанні земельної ділянки: не 

зареєстровані 

 
Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу. 

Відповідно до п. 6 ст. 26 Закону України «Про приватизацію  державного і комунального  майна», 
приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває в оренді або 

постійному користуванні третьої особи, є підставою для дострокового припинення договору оренди з 
такою третьою особою (припинення її права постійного користування) в частині земельної ділянки, 
необхідної для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням. Власник 

такої земельної ділянки зобов’язаний укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є 
окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу України, у тримісячний строк з 

моменту реєстрації покупцем права власності на об’єкт приватизації. Якщо права користування 
такою земельною ділянкою не оформлено або така земельна ділянка не перебуває у користуванні 
жодної особи, власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в оренду покупцю об’єкта 



приватизації земельної ділянки в частині, необхідній для обслуговування і використання 
приватизованого об’єкта за призначенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації покупцем 

права власності на об’єкт приватизації. Питання землекористування покупець вирішує самостійно. 
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. посиланням: 

https://privatization.gov.ua/product/privatization-odnokvartirnij-zitlovij-budinok-z-gospodars-kim-blokom-
4/. З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на сайті: 
http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/#7087.  

2. Інформація про електронний аукціон 

Спосіб аукціону: аукціон з умовами. 

Дата та час проведення аукціону: 21 січня 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 з умовами – 67 307,46 грн (шістдесят сім тисяч триста сім грн 46 коп.) без урахування 
ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 33 653,73 грн (тридцять три тисячі шістсот п’ятдесят 

три грн 73 коп.); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 33 653,73 грн (тридцять три тисячі шістсот п’ятдесят три грн 73 коп.). 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 6 730,75 грн без урахування ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 3 365,38 грн без урахування ПДВ; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 365,38 грн без урахування ПДВ. 
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (у разі внесення до 31.12.2020); або 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 01 січня поточного року (у разі внесення з 01.01.2021). 

Додаткові умови продажу: 

покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові кошти, витрачені на 
проведення оцінки об’єкта, в сумі 4 095,00 грн (чотири тисячі дев’яносто п’ять грн 00 коп.) без 
ПДВ на р/р № UA518201720343150003000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду дер-

жавного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 
43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, 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 аукціонів 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 (0462) 676-302, e-mail: korpprava_74@ spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Амельченко 
Юлія Василівна. 

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 15.45. 

Перерва на обід з 13.00 до 13.48. 

Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 676-302,  
e-mail: morochko_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 09.12.2020 № 13/685. 
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-

P-2019-10-29-000005-1. 
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. 

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

для аукціону з умовами : 673,07 грн; 
для аукціону із зниженням стартової ціни : 336,54 грн; 



для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 336,54 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 
«Прозорро.Продажі» (адміністратор). 

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

prozorroprodazhi-cbd2. 
 

 
ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

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

малої приватизації – окремого майна – адміністративної будівлі А-1, загальною площею 

346,9 м2 за адресою: Волинська обл., м. Ківерці,  вул. Незалежності, 18 

 

1. Інформація про об’єкт малої приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративна будівля А-1, загальною площею 346,9 м2. 

Місцезнаходження: Волинська область, м. Ківерці, вул. Незалежності, 18. 

Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Волинській  області, код за ЄДРПОУ 
02359662. 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-

56-70. 
Відомості про об’єкт: будівля побудована у 1960 році. Фундамент будівлі стрічковий бетонний, 

стіни дерев’яні, обкладені цеглою, перегородки дерев’яні, утеплені, покрівля шиферна. Мансардний 
поверх будівлі тривалий час не експлуатується, відсутня система опалення, дерев’яне перекриття між 
першим поверхом і мансардою перебуває у незадовільному стані, елементи тримальної системи 

схилового даху знаходяться в задовільному стані. З інженерного обладнання в адміністративній  
будівлі наявні водопровід, каналізація, електроенергія, опалюється газовим котлом. 

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт зареєстровано на підставі 
Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, індексний номер: 4255658, виданого 
Реєстраційною службою Ківерцівського районного управління юстиції Волинської області від 

01.06.2013. Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності (індексний номер витягу 4255933 від 01.06.2013) об’єкт малої приватизації 

зареєстрований за Головним управлінням статистики у Волинській області, реєстраційний номер 
об’єкта 72696507218. Форма власності: державна. 
Відомості про земельні ділянки: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1086 га, 

наданій в постійне користування Головному управлінню статистики у Волинській області на підставі 
Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою від 24.10.2012, серія ЯЯ 

№ 031551; кадастровий номер: 0721810100:01:001:5105. 
Відомості про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: 
1. Договір оренди державного нерухомого майна № 1332. Орендар: ФОП Павлішина Н. М. Площа 

оренди – 68,4 м2. Місячна орендна плата – 2357,14 грн. Договір діє до 29.01.2023 включно. 
2. Договір оренди державного нерухомого майна № 971. Орендар ФГ «АЙ-ЕВ». Площа оренди – 

13,8 м2. Місячна орендна плата – 694,62 грн. Договір діє до 17.01.2022 включно. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата і час проведення аукціону: 20 січня 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 адміністративної будівлі А-1, загальною площею 346,9 м2 за адресою: Волинська 
обл., м. Ківерці, вул. Незалежності, 18 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. 

Відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі зміни власника речі, переданої у найм, 
до нового власника переходять права та обов’язки наймодавця. 

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ): 
продаж на аукціоні з умовами – 890 021,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 445 010,50 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 445 010,50 грн. 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ 
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів (без урахування 

ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 89 002,10 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 44 501,05 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 44 501,05 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом 

на 1 січня поточного року. 

Умови продажу: 

протягом 30 календарних днів з моменту посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати  
органу приватизації витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта приватизації до продажу, зокрема, 
витрати на проведення незалежної оцінки майна у сумі 2 800,00 грн (дві тисячі вісімсот гривень 00 

копійок)  
без ПДВ. 

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. 

Лариса, тел. (0332) 78-56-70. 
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 грудня 2020 року № 439. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-07-02-000003-2. 
Період між аукціонами: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 
продаж на аукціоні з умовами – 8 900,21 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4 450,11 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 4 450,11 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. 
 
 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – адміністративних приміщень загальною площею 

496,5 м2 за адресою: Рівненська область, Березнівський район, м. Березне, вул. Київська, 9, 

що перебуває на балансі Головного управління статистики у Рівненський області, код 

ЄДРПОУ 02362061 

 



1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративні приміщення загальною площею 496,5 м2. 

Місцезнаходження: 34600, Рівненська область м. Березне, вул. Київська, 9. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 02362061. 
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Рівненській  області, код ЄДРПОУ 

02362061 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності 

Форма власності 

та власник 

Адміністративні 

приміщення 

загальною площею 

496,5 м2  

34600, Рівненська 

область, м. Березно, 

вул. Київська, 9 
496,5 2231574456204 

Приміщення  

здаються в 

оренду 

Свідоцтво про 

право власності 

№ 39375530 

Державна; Держав-

на служба 

статистики України  

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса 

розташування  

П
л

о
щ

а
 з

е
м

е
л

ь
н

о
ї 

д
іл

я
н

к
и

  

Кадастровий  номер земельної 

ділянки  

Цільове призначення 

земельної ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

земельною 

ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Адмініст-

ративні 

приміщення 

загальною 

площею 

496,5 м2  

34600, Рівненська 

область, 

м. Березно, 

вул. Київська, 9 0
,0

9
4
 

5620455101:01:002:0170 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

органів державної влади та 

місцевого самоврядування, 

для обслуговування  адм ініст-

ративної будівлі 

Державна; 

інформація про 

обтяження 

відсутня  

 

Перелік майна, яке передане в оренду,  

станом на 14 грудня 2020 року 

№ 

з/п 
Орендар  

Назва об’єкта  

оренди 

Орендована  

площа (м 2) 

Цільове призначення 

оренди 

Реквізити  договору 

оренди та  термін  

його дії 

Орендна  плата 

за 1 грн на  

місяць без ПДВ 

(грн) 

1 Управління  праці та  

соціального захисту 

населення 

Березнівської 

районної державної 

адміністрації 

Частина 

приміщення на 

другому поверсі 

43,8  Для розміщення офіса 

орендаря – резидента 

країни  

Договір № 202-2004 

від 01.07.2004 (із 

змінами) терміном 

до 26.06.2022 

1 грн  на рік без 

ПДВ 

2 Сарненський  місцевий  

центр з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги  

Частина 

приміщення на 

другому поверсі 

33,3  З метою розміщення 

установи, яка 

фінансується з держав-

ного бюджету 

Договір № 1442-

2016 від 08.07.2016 

(із змінами) 

терміном до 

08.06.2021 

1 грн  на рік без 

ПДВ 

3 Державна установа 

«Центр Пробації»  

Нежитлове  

приміщення 

першого поверху 

(кімнати 

№ 9,20,22,23) 

33,3  З метою розміщення 

установи, яка 

фінансується з держав-

ного бюджету 

№ 1614-2018 від 

16.07.2018 дійсний  

до 16.06.2021 

1 грн  на рік без 

ПДВ 

4 Адвокат Оніщук 

Марія Адамівна 

Нежитлове  

приміщення на 

другому поверсі 

адмінбудівлі 

11,0  З метою провадження  

діяльності у сфері 

права 

№ 1716-2019 від 

06.09.2019 дійсний  

до 04.09.2022 

593,26 грн  

(базовий місяць  

розрахунку – 

липень 2019 

року) 

 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 



Дата та час проведення аукціону: 25 січня 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 для проведення 

електронного аукціону. 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

Приватизація адміністративних приміщень загальною площею 496,5 м2 за адресою: Рівненська 
область, Березнівський район, м. Березне, вул. Київська, 9, що перебуває на балансі Головного 
управління статистики у Рівненський області, код ЄДРПОУ 02362061, здійснюється відповідно до 

вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із 

змінами). 

Покупець адміністративних приміщень загальною площею 496,5 м2 за адресою: Рівненська 
область, Березнівський район, м. Березне, вул. Київська, 9, що перебуває на балансі Головного 

управління статистики у Рівненський області, код ЄДРПОУ 02362061, повинен відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Стартова ціна об’єкта для: 

аукціону без умов – 2578,02 грн (дві тисячі п’ятсот сімдесят вісім гривень 02 копійки) (без 
урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1289,01 грн (одна тисяча двісті вісімдесят дев’ять гривень 
01 копійка) (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1289,01 грн (одна тисяча двісті вісімдесят дев’ять гривень 01 копійка) (без урахування 
ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 257,80 грн (двісті п’ятдесят сім гривень 82 копійки) (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 128,90 грн (сто двадцять вісім гривень 90 коп.) (без 
урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 128,90 грн (сто двадцять вісім гривень 90 коп.) (без урахування ПДВ). 

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

поточного року. 

4. Додаткова інформація 

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

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

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

Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062 
Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбані адміністративні приміщення загальною 

площею 496,5 м2 за адресою: Рівненська область, Березнівський район, м. Березне, вул. Київська, 9) 
Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Держказначейська служба України, м. Київ  
Код за ЄДРПОУ 42956062 



в іноземній валюті: 
в іноземній валюті EUR : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 
account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN  

SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або 

UNICREDIT BANK AG, MUNICH, 

SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або 

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria  
SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 
в іноземній валюті USD : 
Номер рахунку в банку бенефіціара (одержувача) 

account №UA283223130000025300000000236 
Назва банку бенефіціара (одержувача) 
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 
Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK 
SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або 

JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA 
SWIFT: CHAS US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або 

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA 

SWIFT: BKTR US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 04094227 

або 

The Bank of New York Mellon, New York, USA 

SWIFT: IRVT US 3N 
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: 
у робочі дні з 08.00 до 17.00. Телефон (0362) 63-58-19, e-mail: rivne@spfu.gov.ua. Відповідальна 

особа: Миронюк Марія Миколаївна. 
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. 

Телефон для довідок (0362) 63-58-19. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

496,5 м2 за адресою: Рівненська область, Березнівський район, м. Березне, вул. Київська, 9, наказ 



Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській  
областях від 15.12.2020 № 687. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID: UA-AR-P-2020-10-28-000002-1. 

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

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

аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни 
об’єкта приватизації – 25,78 грн (двадцять п’ять гривень 78 копійок); 

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

стартової ціни об’єкта приватизації – 12,89 грн (дванадцять гривень 89 копійок); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) – 12,89 грн (дванадцять 
гривень 89 копійок). 

Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінці операторів  

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях про повторний продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 148,8 м2, сараю 

літ. «Б», конюшні літ. «В»,  

гаража літ. «Г», уборної літ. «У» 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – будівля дільничної лікарні ветеринарної 

медицини загальною площею 148,8 м2, сарай літ. «Б», конюшня літ. «В», гараж літ. «Г», 

уборна літ. «У». 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Чайківка, вул. Зарічка, 21. 
Назва балансоутримувача: Радомишльська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код 

ЄДРПОУ 00698590). 
Відомості про об’єкт: будівля дільничної лікарні ветеринарної медицини – одноповерхова 

цегляна будівля загальною площею 148,8 м2, фундамент бутовий, стіни цегляні, дах – азбофанера, 
інженерні комунікації – електроосвітлення, пічне опалення; сарай літ. «Б» загальною площею 

71,8 м2 – одноповерхова будівля, фундамент бутовий, стіни – шлакоблок, покрівля – азбофанера; 

конюшня літ. «В» загальною площею 22,9 м2 – фундамент бутовий, стіни – шлакоблок, покрівля – 

азбофанера; гараж літ. «Г» загальною площею 24,7 м2 – фундамент бутовий, стіни – шлакоблок, 

покрівля – азбофанера та уборна літ. «У» загальною площею 4,0 м2 – фундамент бутовий, стіни – 
шлакоблок, покрівля – азбофанера. Рік введення в експлуатацію  – 1984. Об’єкт розташований в 

центрі населеного пункту, на відстані 16 км від районного центру. За призначенням не 
використовується, стан задовільний, поруч проходить дорога з твердим покриттям. 

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

02.11.2018, індексний номер витягу 144564366. 
Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній ділянці площею 0,2799 га, яка 

перебуває у постійному користуванні Радомишльської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини на підставі акта про право постійного користування серія ЯЯ № 073139 від 06.10.2011. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 27 січня 2021 року. 



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

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

Приватизація будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 148,8 м2, 
сараю літ. «Б», конюшні літ. «В», гаража літ. «Г», уборної літ. «У» здійснюється відповідно до вимог 

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

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

Покупець будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 148,8 м2, сараю 

літ. «Б», конюшні літ. «В», гаража літ. «Г», уборної літ. «У» має відповідати вимогам, передбаченим 
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Стартова ціна об’єкта для: 

аукціону з умовами – 206353,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 103176,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 103176,50 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 20635,30 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 10317,65 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 10317,65 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного 

року. 
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %. 
Умови продажу: 

покупець будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 148,8 м2, сараю 
літ. «Б», конюшні літ. «В», гаража літ. «Г», уборної літ. «У» зобов’язаний відшкодувати регіональ-
ному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки 

об’єкта приватизації, в розмірі 4950,00 грн у місячний термін з дати укладення договору купівлі-
продажу. 

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 Рівненській та 

Житомирській областях. 
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 



Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062 

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

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: 
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Телефон (0412) 420-416, е-mail: 

ztfdmu@gmail.com. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна. 
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 
липня, 77, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.  

Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, 

тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. 

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 Рівненській та Житомирській  
областях від 14.12.2020 № 738. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-09-000007-1. 

Період між аукціонами: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 35 (тридцять п’ять) календарних днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 35 (тридцять п’ять) календарних днів. 
Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 2063,53 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1031,77 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1031,77 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. 

 
 
м. КИЇВ 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву про проведення в 

електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 

об’єкта незавершеного будівництва – будівлі харчоблоку за адресою: 

м. Київ, вул. Волинська, 66а 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – будівля харчоблоку. 

Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Волинська, 66а. 
Балансоутримувач – відсутній. 

Орган управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву. 
Відомості про об’єкт. 

Об’єкт незавершеного будівництва – будівля харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а. 

Об’єкт знаходиться в Солом’янському районі м. Києва та розташований в глибині території 
колишньої лікарні аеропорту «Київ». 

Площа забудови – 517,70 м2. Будівля каркасна, триповерхова з мансардою, яка з’єднується з 
будівлею лікарні переходом. Відстань від будівлі харчоблоку до центру міста (Головпоштамту – 7 



км, до залізничного вокзалу – 5 км, до центрального автовокзалу – 6 км, до аеропорту «Жуляни» – 1 
км, річкового порту – 9 км). 

За даними технічного паспорта розміри будівлі харчоблоку, літ. М, становлять 31,49х16,48 метрів  

при висоті 13,48 метрів. Згідно з експлікацією загальна площа 1-го поверху – 429,1 м2, 2-го поверху – 

459,0 м2, 3-го поверху – 469,9 м2, мансардного поверху – 429,7 м2, надбудови – 33,3 м2. 

Загальна площа будівлі літ. «М» становить 1821,0 м2, при цьому основна площа – 1078,1 м2, 

допоміжна – 742,9 м2, загальний будівельний об’єм – 6979 м3. 
Ступінь готовності об’єкта незавершеного будівництва – 50 %. 

Відповідно до звіту про оцінку майна основні будівельні роботи на об’єкті незавершеного  
будівництва проводилися наприкінці 1980 – 1990 рр., у 2008 році була проведена додаткова 

реконструкція. 
Інженерне обладнання: водопостачання, опалення, каналізація, електропостачання, вентиляція 

відсутні. 

Фундаменти – тріщини, вивітрювання розчину, сліди вогкості на поверхні стін. Знос – 5 %. 
Стіни та перегородки – часткове руйнування цегли, сліди вологи на поверхні стін. Знос – 10 %. 

Перекриття – окремі тріщини в розтягнутій зоні, незначне місцеве зволоження, поверхневі відколи  
в розтягнутій зоні. Знос – 10 %. 

Підлога – відколи, тріщини і сильне жолоблення місцями бетонної підлоги, в окремих місцях; 

пошкодження основи. Знос – 10 %. 
Покрівля – послаблення кріплення окремих листів. Знос – 5 %. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Аукціон в електронній торговій системі буде проведено 20 січня 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 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 – об’єкта незавершеного будівництва – будівлі харчоблоку 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 

травня 2018 року № 432 (із змінами). 
Покупець об’єкта незавершеного  будівництва – будівлі харчоблоку, м. Київ, вул. Волинська, 66а 

повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію держав-

ного і комунального майна». 
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця. 

Стартова ціна об’єкта для: 

аукціону з умовами – 10 359 280,00 грн без ПДВ; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 179 640,00 грн без ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 5 179 640,00 грн без ПДВ. 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1 035 928,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 517 964,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 517 964,00 грн (без урахування ПДВ). 



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

січня поточного року. 

Умови продажу: 

покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної 

оцінки об’єкта приватизації (договір від 24.11.2020) на рахунок органу приватизації, який буде 
зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 11 000,00 грн протягом 30 днів з дня підписання 
договору купівлі-продажу об’єкта. 

4. Додаткова інформація 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву 

Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
Код за ЄДРПОУ 19030825 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: 
у робочі дні з 9.00 до 17.00 за адресою: 01010, м. Київ, вул. Волинська, 66а, (044) 281-00-35, 

відповідальна особа: Холодило Олена Василівна. 
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по м. Києву, адреса: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка 50г, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.  

Телефон для довідок (044) 281-00-35. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 04.12.2020 № 1109. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-07-000002-1. 

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 – 103 592,80 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 51 796,40 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 51 796,40 грн. 
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 


