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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

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

адміністративної будівлі загальною площею 294,89 м2 за адресою: Кіровоградська обл., 

смт Голованівськ, вул. Соборна, 33, що перебуває на балансі Головного управління статистики 

у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926, 

орган управління – Державна служба статистики України) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративна будівля загальною площею 294,89 м2. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 33. 

Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській області, код за 
ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А, телефон (0522) 33-32-40. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса  

розташування 

Загальна 

площа, м2 

Реєстраційний 
номер 

Функціо-
нальне 

використання 

Підстава 
виникнення права 

власності 

Форма 
власності 

та власник 

Адмініст-

ративна  
будівля 

загальною 
площею 

294,89 м2 

Кіровоградська 

обл., 
смт Голова-

нівськ, 
вул. Соборна, 
33 

294,89 

1394792535214 Адмініст-

ративна 
будівля 

Витяг з Держав-

ного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності, 

№ 103313865 
від 10.11.2017 

Державна. 

Державна 
служба 

статистики 
України, код 
за ЄДРПОУ 

37507880 

 

Опис об’єкта: двоповерхова адміністративна будівля загальною площею 294,89 м2. Рік побудови – 
1957. Фундамент – бутовий; стіни та перегородки – черепашник, оштукатурений; перекриття та 
покриття – дерев’яно-балочне; покрівля – азбестоцементні листи. Підключено електропостачання, 

водопостачання, каналізація. Трубопроводи вражені корозією. Система опалення в неробочому стані. 
Загальний стан приміщень – задовільний. Потребує проведення ремонтних робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про земельну ділянку 

Назва 
Адреса 

розташування 

Площа, 
земельної 
ділянки 

(м2) 

Кадастровий номер 
Цільове 

призначення 

земельної 
ділянки  

Форма власності, підстава 
на право користування  
земельною ділянкою,  

інформація про 
обтяження 

Земельна 

ділянка 

Кіровоград-
ська обл., 

смт Голова-
нівськ, 

вул. Соборна, 
33 

495 3521455100:50:031:0009  Для 
будівництва та 

обслуговування 
будівель 

органів держав-
ної влади та 
місцевого 

самоврядування 

Державна. Витяг з Дер-
жавного земельного 

кадастру про земельну 
ділянку № НВ-

3509315102019 від 
14.06.2019; відомості про 
обмеження у використанні 

земельної ділянки не 
зареєстровані 

 
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: 15 червня 2021 року. 

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

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

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

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – адміністративної будівлі загальною 

площею 294,89 м2 за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 33, 
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській  області (код за 

ЄДРПОУ 02360926, орган управління – Державна служба статистики України) (далі – об’єкт 
приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

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

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 744 600,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 372 300,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 372 300,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 74 460,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 37 230,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 37 230,00 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 
 



УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, 

наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта 
приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-

продажу) в сумі 3 400,00 грн (три тисячі чотириста грн 00 коп.) 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 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 Фонд державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях 

Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску). 

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

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

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

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташування 
об’єкта приватизації: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 33. Контактна особа: 

представник балансоутримувача – Скріпнік Павло Всеволодович, телефон (050) 321-85-55, адреса 
електронної пошти : gus@kr.ukrstat.gov.ua. 

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

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській  області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  
областях: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; відповідальна особа – Восковщук Валентина 

Миколаївна, телефони для довідок: (0522) 33-24-00, 33-25-79; адреса електронної пошти: 
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій  

та Кіровоградській областях від 07.05.2021 № 12/01- 91. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-06-26-000001-2. 

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 – 7 446,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 723,00 грн; 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 3 723,00 грн. 

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: 

будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 м2, що розташований за адресою: Запорізька 

обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно у складі: будівля клубу літ. А, інв. № 10002,  

площею 246,3 м2. 

Місцезнаходження: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка,  вул. Паторжинського, 76. 

Назва балансоутримувача: ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103. 
Місце знаходження та контактні дані балансоутримувача: 70014, Запорізька обл., Вільнянський р-

н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського,40, тел. (066) 995-51-24. 

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 

Будівля 
клубу 
літ. А, 

інв. 
№ 10002 

Запорізька 
обл., 

Вільнянськийр-
н,  с. 
Дніпровка, 

вул. Паторжин-
ського, 76 

246,3 1289635923215 
Будівля для 
публічних 

виступів  

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 

на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності, індексний 

номер витягу 
125025906, виданий 

23.05.2018 

Державна. 
Держава 

Україна в 
особі Регіо-
нального 

відділення 
ФДМУ по 

Запорізькій 
області 

 

Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: 
нерухоме майно розташоване на центральній вулиці с. Дніпровка Вільнянського району в 

центральній зоні села. Навколишня територія впорядкована. Під’їзні і внутрішні дворові шляхи 

мають тверде покриття. У найближчому оточенні знаходиться житлова приватна забудова; 
будівля клубу, літ. А, – одноповерхова з ґанком, цегляна. Будівля має три окремих входи. Один – зі 

сторони центрального фасаду, два входи в допоміжне приміщення (гараж) зорієнтовані зі сторони 
центрального та бокового фасадів, облаштовані у вигляді металевих дверей і воріт із можливістю 
в’їзду автотранспорту. Інженерні мережі в будівлі відсутні. Знос становить 40 %. Рік побудови – 

1940. 
Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, кадастровий номер не присвоєно. 

Інформація про договори оренди: договори оренди на об’єкт приватизації або його частини 
відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
 



ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ З УМОВАМИ: 14 червня 2021 р. 

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. 
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кін цеви й  строк пода ння  заяви на  учас ть  в електрон ному аукціоні з умова ми; аукціоні із зни жен ня м  
ста ртов ої ціни встан ов люється  електрон ною торгов ою сис те мою для кожн ого еле ктрон ного аукціону  

окре мо в п роміжку час у з 19.30 до 20.30 дня, щ о пе ре дує дн ю  п рове ден ня  е лектрон н ого аукціону.  
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: будівля клубу літ. А, інв. 

№ 10002, площею 246,3 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, 
с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна», із змінами, Порядку проведення електронних аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами. 
Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, 

с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», зі змінами, та довести 
відсутність ознак, передбачених частиною 2 статті 8 цього закону. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 319 399,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 159 699,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 159 699,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 31 939,90 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 969,95 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 15 969,95 грн (без урахування ПДВ). 

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

на 1 січня поточного року. 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 

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

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки 
об’єкта у розмірі 4000,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня 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. 

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється  за 

такими реквізитами: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

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



Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти). 
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного 

покупця здійснюється за такими реквізитами: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945. 
Рахунок UA748201720355219003000055549 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації:  

у робочі дні з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, 
с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 
буд. 6, тел. (061) 226-07-75. 

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua. 
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк Юлія Миколаївна, 

(061) 226-07-75, reform4_23@spfu.gov.ua, yuliia.sherstiuk@spfu.gov.ua.  
Для детального ознайомлення з об’єктом приватизації підготовлено віртуальну кімнату даних, яка 

містить повну інформацію щодо об’єкта приватизації, переглянути її можливо за посиланням: 

http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/#2336.  

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу аукціонної комісії та умов  
продажу об’єкта малої приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.05.2021 № 12/1-318. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000013-3. 

Період між аукціонами: 
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 – 3 193,99 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 597,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 597,00 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: 

будівля клубу, інв. № 10001, літ. А, площею 164,4 м2, що розташований за адресою: Запорізька 

обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно у складі: будівля клубу, інв. № 10001, літ. А, 

площею 164,4 м2. 



Місцезнаходження: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25. 
Назва балансоутримувача: ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103. 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 70014, Запорізька обл., Вільнянський р-н, 
с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 40, тел. (066) 995-51-24. 

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 

Будівля 
клубу, 

інв. 
№ 10001, 
літ. А, 

площею 

164,4 м2  

Запорізька 
обл., Вільнян-

ський р-н, 
с. Петро-
Свистунове, 

вул. Зачиня-
єва, 25 

164,4 1287319823215 

Будівля для 
публічних 

виступів  

Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності, індексний 

номер витягу 125042427, 
виданий 23.05.2018 

Державна. 
Держава 

Україна в 
особі 
Фонду 

держав-
ного майна 

України  

 
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації. 

Окреме майно розташоване в центральній зоні с. Петро-Свистунове, Вільнянського району на вул. 
Зачиняєва, 25. Окремо розташована одноповерхова будівля клубу має два відокремлених входи, 

виконаних з головного і торцевого фасадів будівлі. Інженерне забезпечення будівлі відсутнє. Рік 
побудови – 1963. Знос – 37 %. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, кадастровий номер не присвоєно. 

Інформація про договори оренди: договори оренди на об’єкт приватизації або його частини 
відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ З УМОВАМИ: 14 червня 2021 р. 

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. 

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

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

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

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: будівля клубу, інв. № 10001, 

літ. А, площею 164,4 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-
Свистунове, вул. Зачиняєва, 25, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», зі змінами, Порядку проведення електронних аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами. 

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: будівля клубу, інв. № 10001, літ. 

А, площею 164,4 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-



Свистунове, вул. Зачиняєва, 25, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», зі змінами, та довести відсутність 

ознак, передбачених частиною 2 статті 8 цього закону. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 242 143,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 121 071,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 121 071,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 24 214,30 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 12 107,15 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 12 107,15 грн (без урахування ПДВ). 

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

на 1 січня поточного року. 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України  
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки 
об’єкта у розмірі 4 400,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня нотаріального  посвідчення 

договору купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

розрахунків за придбані об’єкти. 

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється  за 

такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA958201720355549003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного 

покупця здійснюється за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок UA748201720355219003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за місцем 

знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 
буд. 6, тел. (061) 226-07-75. 

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua. 

Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк Юлія Миколаївна, 
(061) 226-07-75, reform4_23@spfu.gov.ua, yuliia.sherstiuk@spfu.gov.ua 



Для детального ознайомлення з об’єктом приватизації підготовлено віртуальну кімнату даних, яка 
містить повну інформацію щодо об’єкта приватизації, переглянути її можливо за посиланням: 

http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/#2346.  

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу аукціонної комісії та умов  
продажу об’єкта малої приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.05.2021 № 12/1-317. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000014-3. 

Період між аукціонами: 

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 – 2 421,43 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни 1 210,72 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 210,72 грн. 

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

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

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

 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі 

передавального радіоцентру, обзорного локатора загальною площею 87,4 м2 за адресою: вул. 

Грушевського М., 33, с. Чагор, Глибоцький р-н, Чернівецька обл., що перебуває на балансі 

Львівського регіонального структурного підрозділу Украероруху державного підприємства 

обслуговування повітряного руху України (код за ЄДРПОУ 19326017) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля передавального радіоцентру, обзорний локатор 

загальною площею 87,4 м2. 

Місцезнаходження: вул. Грушевського М., 33, с. Чагор, Глибоцький р-н, Чернівецька обл. 

Балансоутримувач: Львівський регіональний структурний підрозділ Украероруху державного 
підприємства обслуговування повітряного руху України (код за ЄДРПОУ 19326017), адреса:  

вул. Любінська, 217, м. Львів, 79040, контактний телефон : (+38 032) 297-21-12. 

 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальн
а  

площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

Функціональне 
використання 

Підстава  

виникнення  
права  

власності 

Форма 

власності  
та власник 

Будівля 
передавальног

о радіоцентру, 
обзорний 
локатор, 

загальною 
площею 

87,4 м2 

Чернівецька обл., 
Глибоцький р-н, 

с. Чагор, 
вул. Грушевськог
о М., 33 

87,4  24645534 

Для 
розміщення 

радіотехнічног
о обладнання 

Інформаційн
а довідка з 

Державного 
реєстру 
речових 

прав на 
нерухоме 

майно та 
Реєстру прав 
власності на 

нерухоме 
майно, Дер-

жавного 
реєстру 
Іпотек, 

Єдиного 
реєстру 
заборон 

відчуження 
об’єктів 

нерухомого 
майна щодо 
об’єкта 

нерухомого 
майна 

№ 23941293
3 від 
30.12.2020, 

Свідоцтво 
про право 

власності, 
САС/211518, 
09.09.2008, 

Виконавчий 
комітет 

Чагорської 
сільської 
ради, 

рішення 
№ 152 від 

03.09.2008  

Державна. 
Держава в 

особі 
Міністерства 
транспорту та 

зв’язку 
України в 

оперативному 
управлінні 
Державного 

підприємства 
обслуговуванн

я повітряного 
руху України, 
код за 

ЄДРПОУ 
19477064 

 

 

 

 

 

 



Відомості про земельну ділянку 

Назва 
Адреса  

розташування 

Площа 

земельної  
ділянки 

(га) 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  

Цільове  

призначення 
земельної  
ділянки  

Форма власності,  
підстава на право 

користування 

земельною 
ділянкою,  

інформація про 
обтяження 

Земельна 
ділянка 

Чернівецька обл., 
Глибоцький р-н, 

с. Чагор, 
вул. Грушевського 
М., 33 

0,9829 7321087900:01:003:0373 

12.05 – Для 
розміщення та 

експлуатації 
будівель і 
споруд 

авіаційного 
транспорту, 

обслуговування 
аеронавігаційних 
споруд 

Державна. Право 
постійного 

користувачко 
земельною ділян-
кою. Витяг з Дер-

жавного 
земельного 

кадастру про 
земельну ділянку, 
серія та номер: НВ-

7302990382019,  
виданий 

30.01.2019,  
Державний акт від 
07.12.2005 ЯЯ 

350159. Обтяжень  
на земельну 

ділянку немає  

 
Об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18.06.2021. 

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

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

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

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

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

Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального  майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів  

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

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

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

аукціону без умов – 197043,60 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 98521,80 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 98521,80 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

 



Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 19704,36 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 9852,18 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 9852,18 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
в національній валюті: 

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 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: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях 
р/р UA488201720355219001001142097 
ЄДРПОУ 42891875 

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

в іноземній валюті: 
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 
Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD  
Account number UA053223130000025209000000058 
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 
Bank code 322313 

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

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адмі-
ністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronni-

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

обл., Глибоцький р-н, с. Чагор, вул. Грушевського М., 33. 
Дані контактної особи, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта 

потенційними покупцями : Рудий Анатолій Никифорович – начальник об’єктів ЗНС, тел. (067) 620-
92-75, (0372) 1-29-03, електронна пошта: Rudyi_ANuksatse.aero. 
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України  

по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, 
вул. Василіянок, 48, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.  



Контактна особа Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та 

Тернопільській областях – Ярмистий Василь Іванович: телефон для довідок (0372) 51-86-60, адреса 
електронної пошти : akciya_77@spfu.gov.ua. 

Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС. 

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 12.05.2021 № 103 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу 
об’єкта малої приватизації – окремого майна». 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-19-000001-3. 
Період між аукціоном: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни : 33 календарних дні; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 33 календарних дні. 

Крок аукціону для: 
аукціону без умов – 1970,44 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 985,22 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 985,22 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 Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – автомобіля ВАЗ 21213, легкового, рік випуску – 2000, за адресою: Івано-Франківська 

обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ВАЗ 21213, легковий, рік випуску – 2000. 

Місцезнаходження об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29. 
Інформація про балансоутримувача: відділ освіти та туризму Рогатинської районної державної 

адміністрації, код за ЄДРПОУ 42636700, адреса: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 

29, тел. (03435) 2-42-82. 
Інформація про об’єкт: автомобіль марки ВАЗ, модель 21213, тип – легковий, рік випуску – 2000, 

реєстраційний номер 555-23ІВ, номер шасі (кузова, рами) ХТА212130Н1507198, колір зелений, вид 
палива – бензин. Об’єм двигуна – 1690 см3. Повна маса – 1250 кг. Пробіг за даними обліку – 1004843 
км. Експлуатація автомобіля як службового транспорту закінчилась у 2020 році. Зберігання 

автомобіля здійснювалося в гаражному приміщенні. 
Інформація про стан об’єкта: автотранспортний засіб знаходиться у задовільному технічному 

стані. Вузли та механізми автомобіля потребують ремонту, зокрема: двигун, зчеплення, коробка 
передач, роздавальна коробка, карданні вали, задній міст, рульове керування, гальмівна система, 
передня та задня підвіски. Кузов, двері, крила, капот, кришка багажника пошкоджені корозією. 

Автомобіль потребує фарбування. Шини автомобіля зношені, мають тріщини, до експлуатації не 
придатні. 

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

 



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА  І Ч АС  ПРОВЕД ЕН НЯ  АУК ЦІО НУ: 22 червня 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 автомобіля ВАЗ 21213, легкового, рік випуску – 2000, 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 приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

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

аукціону з умовами – 59 136 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 29 568 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 29 568 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 5 913,60 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 956,80 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 956,80 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець автомобіля ВАЗ 21213, легкового, рік випуску – 2000, зобов’язаний компенсувати Регіо-
нальному відділенню Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та 

Тернопільській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2 400 
грн без ПДВ протягом 30 днів з дня 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 : 

у національній валюті: 

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 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: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях 
р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 



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

в іноземній валюті: 
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 

Ternopil regions. 
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 
Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD  
Account number UA053223130000025209000000058 

Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 
Bank code 322313 

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем зберігання об’єкта: 
м. Рогатин, вул. Шевченка, 29. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-
Франківськ, вул.Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 55-31-39, 

75-23-67. 
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) 55-31-39, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  
областях від 11.05.2021 № 450 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу 

окремого майна – автомобіля ВАЗ 21213, легкового, рік випуску 2000, за адресою: Івано-Франківська 
обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29». 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-25-000003-1. 
Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 
Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 591,36 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 295,68 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 295,68 грн. 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – автомобіля ГАЗ 3110, легкового седана – В, рік випуску – 2004, за адресою: Івано-

Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ГАЗ 3110, легковий седан – В, рік випуску – 

2004. 

Місцезнаходження об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29. 
Інформація про балансоутримувача: відділ освіти та туризму Рогатинської районної державної 

адміністрації, код за ЄДРПОУ 42636700, адреса: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 
29, тел. (03435) 2-42-82. 

Інформація про об’єкт: автомобіль марки ГАЗ, модель 3110, тип – легковий седан, рік випуску – 
2004, реєстраційний номер 555-34ІВ, номер шасі (кузова, рами) 31100040599227, VIN-код 

Y6F31100040006424, колір сірий, вид палива – бензин. Об’єм двигуна – 2500 см3. Повна маса 1910 

кг. Пробіг за даними одометра 341 548 км. Експлуатація автомобіля як службового транспорту 
закінчилась у 2015 році. Зберігання автомобіля здійснювалося в гаражному приміщенні. 

Автотранспортний засіб знаходиться у задовільному технічному стані. Вузли та механізми  

автомобіля потребують ремонту, зокрема: двигун, зчеплення, коробка передач, карданний вал, 
передній міст, рульове керування, гальмівна система, система живлення, передня та задня підвіски. 

Кузов, двері, крила пошкоджені корозією. Автомобіль потребує пофарбування. Акумуляторна 
батарея потребує заміни. Шини автомобіля зношені, мають тріщини, до експлуатації не придатні. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА  І ЧАС  ПРОВЕДЕНН Я  АУК ЦІОНУ: 22 червня 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 автомобіля ГАЗ 3110, легкового седана – В, рік випуску – 2004, 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 об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 35 770 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 17 885 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 17 885 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 3 577 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 788,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 788,50 грн. 



Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець автомобіля ГАЗ 3110, легкового седан – В, рік випуску – 2004, зобов’язаний 
компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації в сумі 2 400,00 грн без ПДВ протягом 30 днів з дня 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 : 

у національній валюті: 
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 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: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 
ЄДРПОУ 42891875 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

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

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 
Currency of account EUR, USD  

Account number UA053223130000025209000000058 
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 
SWIFT: EXBSUAUX 

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

покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем зберігання об’єкта: 

м. Рогатин, вул. Шевченка, 29. 
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-

Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 55-31-39, 
75-23-67. 

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) 55-31-39, адреса електронної пошти: 
klmnv_26@spfu.gov.ua. 

 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  
областях від 11.05.2021 № 449 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу 

окремого майна – автомобіля ГАЗ 3110, легкового седана – В, рік випуску – 2004, за адресою: Івано-
Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29». 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000001-3. 
Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 
Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 357,70 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 178,85 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 178,85 грн. 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – автомобіля ГАЗ 31105, легкового седана – В, рік випуску – 2004 за адресою: Івано-

Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ГАЗ 31105, легковий седан – В, рік випуску – 

2004. 

Місцезнаходження об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29. 
Інформація про балансоутримувача: відділ освіти та туризму Рогатинської районної державної 

адміністрації, код за ЄДРПОУ 42636700, адреса: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 

29, тел. (03435) 2-42-82. 
Інформація про об’єкт: автомобіль марки ГАЗ, модель 31105, тип – легковий седан, рік випуску – 

2004, реєстраційний номер АТ3450ВЕ, номер шасі (кузова, рами) 311050040026937, колір чорний, 

вид палива – бензин/газ. Об’єм двигуна – 2445 см3. Повна маса – 1940 кг. Пробіг за даними 
одометра – 647787 км. Експлуатація автомобіля як службового транспорту закінчилась у 2012 році. 

Зберігання автомобіля здійснювалося в гаражному приміщенні. 
Автотранспортний засіб знаходиться у незадовільному технічному стані. Вузли та механізми  

автомобіля потребують ремонту, зокрема: двигун, зчеплення, коробка передач, система 

охолодження, рульове керування, гальмівна система, система живлення та запалювання, передня та 
задня підвіски, електрообладнання. Кузов, двері, крила, капоти пошкоджені корозією. Сидіння 

автомобіля потребують ремонту. Передній та задній бампери мають тріщини. Автомобіль потребує  
фарбування. Акумуляторна батарея потребує заміни. Шини автомобіля зношені, мають тріщини, до 
експлуатації не придатні. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
 

 

 



ДАТА  І Ч АС  ПРОВЕД ЕН НЯ  АУК ЦІО НУ: 22 червня 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 автомобіля ГАЗ 31105, легкового седана – В, рік випуску – 2004, 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 об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

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

аукціону з умовами – 50 254 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 25 127 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 25 127 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону з умовами – 5 025,40 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 512,70 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 512,70 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 
покупець автомобіля ГАЗ 31105, легкового седана – В, рік випуску – 2004, зобов’язаний 

компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації в сумі 2 600,00 грн без ПДВ протягом 30 днів з дня 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 : 
у національній валюті: 
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 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: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 
ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 



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

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

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 
Enterprise code 42891875 
Currency of account EUR, USD  

Account number UA053223130000025209000000058 
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 
Bank code 322313 
SWIFT: EXBSUAUX 

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

покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2 

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

м. Рогатин, вул. Шевченка, 29. 
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-
Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 55-31-39, 
75-23-67. 

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) 55-31-39, адреса електронної пошти: 
klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  
областях від 11.05.2021 № 448 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу 
окремого майна – автомобіля ГАЗ 31105, легкового седана – В, рік випуску – 2004, за адресою: 

Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29». 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-25-000002-1. 
Період між аукціонами: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 

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

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 502,54 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 251,27 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 251,27 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

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

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – автомобіля Мазда, легкового Xedos 6 2/0I V 6, рік випуску – 1998, за адресою: Івано-

Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль Мазда, легковий Xedos 6 2/0I V 6, рік 

випуску – 1998. 

Місцезнаходження об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29. 
Ін форма ція  про ба лан соутри мува ча : відділ осв іти та  туриз му Рога тинсь кої рай онн ої де ржав н ої адмі-

ніс трації, код за ЄД РПОУ 42636700, адреса : Іван о-Фра нківсь ка  обл. м. Рогатин , вул. Шев чен ка , 29,  
те л. (03435) 2-42-82.  

Інформація про об’єкт: автомобіль марки MAZDA, легковий седан, модель Xedos 6 2/0I V 6, рік 
випуску – 1998, реєстраційний номер АТ8992ВА, номер шасі (кузова, рами) JMZCA12D201215636, 
колір червоний, вид палива – бензин. Об’єм двигуна – 1995 см3. Повна маса – 1710 кг. Пробіг за 

даними одометра – 521080 км. Експлуатація автомобіля як службового транспорту закінчилась у 
2014 році. Зберігання автомобіля здійснювалося в гаражному приміщенні. 

Автотранспортний засіб знаходиться у незадовільному технічному стані. Вузли та механізми  
автомобіля потребують ремонту, зокрема: двигун, зчеплення, коробка передач, карданний вал, 
система охолодження, задній міст, рульове керування, гальмівна система, система живлення, передня 

та задня підвіски, електрообладнання. Кузов, двері, крила, капоти пошкоджені корозією. Передній  та 
задній бампери мають тріщини. Автомобіль потребує фарбування. Акумуляторна батарея потребує  

заміни. Шини автомобіля зношені, мають тріщини, до експлуатації не придатні. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА  І Ч АС  ПРОВЕД ЕН НЯ  АУК ЦІО НУ: 22 червня 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 аукціо-
ну 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 автомобіля Мазда, легкового Xedos 6 2/0I V 6, рік випуску – 1998, за адресою: Івано-
Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29 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 об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 68 213,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 34 106,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 34 106,50 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
 

 

 

 



Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 6 821,30 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 410,50 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 410,50 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець автомобіля Мазда, легкового Xedos 6 2/0I V 6, рік випуску – 1998, зобов’язаний 
компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації в сумі 2 500,00 грн без ПДВ протягом 30 днів 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 : 

у національній валюті: 
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 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: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 
ЄДРПОУ 42891875 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

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

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 
Currency of account EUR, USD  

Account number UA053223130000025209000000058 
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 
SWIFT: EXBSUAUX 

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

покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем зберігання об’єкта: 

м. Рогатин, вул. Шевченка, 29. 
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-

Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 55-31-39, 
75-23-67. 



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) 55-31-39, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  
областях від 11.05.2021 № 451 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу 

окремого майна – автомобіля Мазда, легкового Xedos 6 2/0I V 6, рік випуску – 1998, за адресою: 
Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29». 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000002-2. 
Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 682,13 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 341,05 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 341,05 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – автомобіля марки ГАЗ 3110 «Волга», рік випуску – 2003 за адресою: м. Івано-

Франківськ, вул. Грушевського, 21 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль марки ГАЗ 3110 «Волга», рік випуску – 2003. 

Місцезнаходження об’єкта: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21. 
Інформація про балансоутримувача: господарський підрозділ управління Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення, код за ЄДРПОУ 334277126, 
адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, тел. (0342) 55-24-22. 
Інформація про об’єкт: автомобіль марки ГАЗ 3110 «Волга», реєстраційний номер 555-88 ІВ, 

номер кузова 31100030556523, тип – легковий седан В, колір сірий, об’єм двигуна – 2445 см3, вид 
палива – газ/бензин, пробіг за даними спідометра – 347900 км. Експлуатація автомобіля як 
службового транспортного засобу закінчилася у 2013 році, зберігання автомобіля здійснювалося в 

гаражному приміщенні за адресою: м.Івано-Франківськ, вул. Джохара Дудаєва, 31. Автомобіль не на 
ходу, знаходиться в незадовільному технічному стані (корозії днища, потертості бамперів, тріщини і 
потертості вітрового скла), потребує ремонту. Відсутні: двигун, АКБ, стартер, генератор. Фари 

передні потребують заміни. В незадовільному стані обшивка салону, крісла передні та задні 
потребують відновлювального ремонту. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

 

 



ДАТА  І Ч АС  ПРОВЕД ЕН НЯ  АУК ЦІО НУ: 22 червня 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 аукціо-
ну 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 автомобіля марки ГАЗ 3110 «Волга», рік випуску – 2003 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 об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

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

аукціону з умовами – 24 450 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 12 225 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 12 225 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону з умовами – 2 445,00 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 222,50 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 222,50 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 
покупець автомобіля марки ГАЗ 3110 «Волга», рік випуску – 2003, зобов’язаний компенсувати  

Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  

та Тернопільській  областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
2400,00 грн без ПДВ протягом 30 днів 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 : 

у національній валюті: 
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 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: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

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

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



в іноземній валюті: 
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 

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

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

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

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

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

majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем зберігання об’єкта: 

м. Івано-Франківськ, вул. Джохара Дудаєва, 31. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-

Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 55-31-39, 
75-23-67. 

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) 55-31-39, адреса електронної пошти: 
klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  

областях від 11.05.2021 № 452 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу 
окремого майна – автомобіля марки ГАЗ 3110 «Волга», рік випуску – 2003, за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Грушевського, 21». 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000005-1. 

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

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

аукціону з умовами – 244,50 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 122,25 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 122,25 грн. 

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – автомобіля марки ГАЗ 31105 «Волга», рік випуску – 2004, за адресою: м. Івано-

Франківськ, вул. Грушевського, 21 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль марки ГАЗ 31105 «Волга», рік випуску – 2004. 

Місцезнаходження об’єкта: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21. 
Інформація про балансоутримувача: господарський підрозділ управління Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення, код за ЄДРПОУ 334277126, 

адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, тел. (0342) 55-24-22. 
Інформація про об’єкт: автомобіль марки ГАЗ 31105 «Волга», рік випуску – 2004, реєстраційний 

номер 69632 ІВ, номер кузова Y7С31105040014790, VIN-код 31105040024676, колір чорний, об’єм 

двигуна – 2285 см3, повна маса – 1940 кг, вид палива – газ/бензин, пробіг за даними спідометра – 
332389 км. Експлуатація автомобіля як службового транспортного засобу закінчилася у 2021 році, 

зберігання автомобіля здійснювалося в гаражному приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Джохара Дудаєва, 31. 

Внаслідок тривалої експлуатації автомобіль потребує поточного ремонту та технічного 

обслуговування: корозія колісних арок, потертості бамперів, тріщини і потертості вітрового скла. 
Двигун робочий, замінено головку блоку циліндрів у 2018 році. У салоні пошкоджено підлокітник та 

тканини на спинках сидіння. Потрібна заміна передніх фар. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА  І Ч АС  ПРОВЕД ЕН НЯ  АУК ЦІО НУ: 22 червня 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 аукціо-
ну 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 автомобіля марки ГАЗ 31105 «Волга», рік випуску – 2004, 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 об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

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

аукціону з умовами – 56 400,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 28 200,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 28 200,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону з умовами – 5 640,00 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 820,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 820,00 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 



УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 
покупець автомобіля марки ГАЗ 31105 «Волга», рік випуску – 2004, зобов’язаний компенсувати 

Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та 
Тернопільській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 

2400,00 грн без ПДВ протягом 30 днів з дня 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 : 
у національній валюті: 
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 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: Регіональне відділенню Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 
ЄДРПОУ 42891875 

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

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

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 
Enterprise code 42891875 
Currency of account EUR, USD  

Account number UA053223130000025209000000058 
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 
Bank code 322313 
SWIFT: EXBSUAUX 

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

покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

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

м. Івано-Франківськ, вул. Джохара Дудаєва, 31. 
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-
Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 55-31-39, 
75-23-67. 

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) 55-31-39, адреса електронної пошти: 
klmnv_26@spfu.gov.ua. 

 

 

 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  
областях від 11.05.2021 № 453 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу 

окремого майна – автомобіля марки ГАЗ 31105 «Волга», рік випуску – 2004, за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Грушевського, 21». 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000006-1. 
Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 
Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 564,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 282,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 282,00 грн. 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – автомобіля марки ГАЗ 221710 «Соболь», мікроавтобус – D, за адресою: м. Івано-

Франківськ, вул. Грушевського, 21 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль марки ГАЗ 221710 «Соболь», мікроавтобус – 

D. 

Місцезнаходження об’єкта: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21. 
Інформація про балансоутримувача: господарський підрозділ управління Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення, код за ЄДРПОУ 334277126, 

адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, тел. (0342) 55-24-22. 
Інформація про об’єкт: автомобіль марки ГАЗ 221710 «Соболь», мікроавтобус – D, рік випуску – 

2000, реєстраційний номер АТ0002АР, номер кузова 221700Х0035416, VIN-код Y70221711Х0000550, 

колір коричневий, об’єм двигуна – 2445 см3, вид палива – газ/бензин, пробіг за даними спідометра – 
84706 км (третє коло). Експлуатація автомобіля як службового транспортного засобу закінчилася у 

2021 році, зберігання автомобіля здійснювалося в гаражному приміщенні за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Джохара Дудаєва, 31. 

Мікроавтобус на ходу. У 2019 році було проведено ремонт головки блоку циліндрів. АКБ 6-СТ-

60АМ встановлено у 2018 році. Значна корозія порогів кузова, колісних арок, днище гниле, потребує  
капітального ремонту. Салон потребує ремонту. Передні фари потребують заміни. Встановлено нові 

всесезонні шини Росава 30.10.2020. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
 

 

 

 

 



ДАТА  І Ч АС  ПРОВЕД ЕН НЯ  АУК ЦІО НУ: 22 червня 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 автомобіля марки ГАЗ 221710 «Соболь», мікроавтобус – D 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 об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

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

аукціону з умовами – 45 069,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 22 534,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 22 534,50 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону з умовами – 4 506,90 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 253,45 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 253,45 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 
покупець автомобіля марки ГАЗ 221710 «Соболь», мікроавтобус – D, зобов’язаний компенсувати  

Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  

та Тернопільській  областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
2 600,00 грн без ПДВ протягом 30 днів 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 : 

у національній валюті: 

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 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: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 



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

в іноземній валюті: 

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

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD  

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 
Bank code 322313 
SWIFT: EXBSUAUX 

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

покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

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

м. Івано-Франківськ, вул. Джохара Дудаєва, 31. 
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-
Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 55-31-39, 
75-23-67. 

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) 55-31-39, адреса електронної пошти: 
klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  
областях від 11.05.2021 № 454 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу 
окремого майна – автомобіля марки ГАЗ 221710 «Соболь», мікроавтобус – D, за адресою: м. Івано-

Франківськ, вул. Грушевського, 21». 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000001-2. 
Період між аукціонами: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 

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

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 450,69 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 225,35 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 225,35 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. 

 
 
 

 
 

 



КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області про продаж об’єкта 

малої приватизації – окремого майна – приміщення закритої автостоянки на три автомобілі, 

літ. Б (4)-1, загальною площею 57,3 м2 за адресою:  

м. Чернігів, вул. Генерала Бєлова, 9 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: приміщення закритої автостоянки на три автомобілі, літ. 

Б (4)-1, загальною площею 57,3 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: м. Чернігів, вул. Генерала Бєлова, 9. 

Найменування балансоутримувача: Деснянське басейнове управління водних ресурсів (код за 
ЄДРПОУ 34654458). 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 14017, м. Чернігів, просп. Перемоги, 39а, 

тел.: (04622) 67-73-28, 67-76-77, e-mail: dbuvr@desna-buvr.gov.ua. 

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 

Приміщення 

закритої 
автостоянки 
на три 

автомобілі, 
літ. Б (4)-1, 

загальною 
площею 

57,3 м2  

м. Чернігів, 

вул. Генерала 
Бєлова, 9 

57,3 701447674101 

102 – окреме 

нерухоме 
майно 

Витяг з дер-

жавного 
реєстру 
речових прав 

на нерухоме 
майно 

№ 42157507 
від 12.08.2015 

Держава в особі 

Деснянського 
басейнового 
управління 

водних ресурсів 
(код за 

ЄДРПОУ 
34654458) 

 

Приміщення закритої автостоянки на три автомобілі, літ. Б (4)-1, знаходиться в серединній  
частині міста Чернігова. Поряд розташовані переважно житлова забудова та об’єкти комерційного  
призначення. Поряд з об’єктом є можливість стоянки для автомобілів. Прилегла територія 

облаштована: озеленення, електроосвітлення. Загальна площа приміщення – 57,3 м2, висота 
приміщення – 4,3 м. Фундамент із залізобетонних блоків, стіни, перегородки цегляні, перекриття із 
залізобетонних плит, дах вкритий руберойдом, отвори – металеві гаражні ворота. До складу 

приміщення входить: склад загальною площею 14,2 м2, висота – 4,3 м, фундамент, стіни  із 

залізобетонних блоків, перегородки цегляні, підлога бетонна; погреб загальною площею 2,4 м2, 
висота – 2,05 м, фундамент, стіни, перекриття із залізобетонних блоків, підлога земляна; оглядова 

яма, загальною площею 6,8 м2, фундамент, стіни цегляні, підлога земляна. Наявне 
електропостачання, водяне опалення. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про земельну ділянку 

Назва 
Адреса  

розташування 

Площа 
земельної 
ділянки 

(м2) 

Кадастровий номер  

земельної ділянки  

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки  

Форма власності, 
підстава на право 

користування 

земельною ділянкою, 
інформація  

про обтяження 

Земельна 

ділянка 

м. Чернігів, 

вул. Генерала 
Бєлова, 9 

83 

7410100000:02:014:0122 Для 

експлуатації 
приміщення 

гаража 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 
на нерухоме майно 

про реєстрацію іншого 
речового права 
№ 75721655 

від 14.12.2016 

 

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. 

Об’єкт приватизації не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА  ЧАС ПРОВЕДЕННЯ  АУК ЦІОНУ: 10 червня 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, 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 – приміщення закритої автостоянки на три автомобілі 

літ. Б (4)-1 загальною площею 57,3 м2 адресою: м. Чернігів, вул. Генерала Бєлова, 9, 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 (зі змінами). 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 65333,00 грн (шістдесят п’ять тисяч триста тридцять три грн 00 коп.) без 

урахування ПДВ; 



аукціону із зниженням стартової ціни – 32666,50 грн (тридцять дві тисячі шістсот шістдесят шість 
грн 50 коп.) без урахування ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 32666,50 грн (тридцять дві тисячі шістсот шістдесят шість грн 50 коп.) без урахування 

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

аукціону без умов – 6533,30 грн без урахування ПДВ; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 3266,65 грн без урахування ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 3266,65 грн без урахування ПДВ. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

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

Чернігівській областях; 

Код за 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: просп. 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) 67-63-02, e-mail: y.amelchenko@spfu.gov.ua.  



Відповідальна особа: Амельченко Юлія Василівна – заступник начальника управління – начальник 
відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях. 

Місцезнаходження: просп. Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. 
Місцезнаходження представника організатора: Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Чернігівській  області, адреса: м. Чернігів, просп. Миру, 43, 3-й поверх, кімн. 319, тел. (0462) 67-63-

02. 
Адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.  

Час роботи: понеділок – четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 
12.30 до 13.15. 

Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна – заступник начальника управління – начальник 

відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами, тел. (0462) 67-63-
02, e-mail: y.amelchenko@spfu.gov.ua. 

Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на вебсайті 
https://privatization.gov.ua/product/prymishhennya-zakrytoyi-avtostoyanky-na-try-avtomobili- lit-b-4-1-
zagalnoyu-ploshheyu-57-3-kv-m/. З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на сайті 

http://www.vdr.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 06.05.2021 № 13/352. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2021-03-

25-000002-2. 

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

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

Крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації: 
для аукціону без умов – 653,33 грн; 
для аукціону із зниженням стартової ціни – 326,67 грн; 

для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 326,67 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  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи 

інвентарних об’єктів у складі: радіостанція (2 од.), столи (5 од.) за адресою:  

Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: радіостанція (2 од.), 

столи (5 од.) 

Місцезнаходження: Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4. 



Назва балансоутримувача: Приватне акціонерне товариство «Жидачівський целюлозно-паперовий 
комбінат» (код за ЄДРПОУ 00278801), Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4. 

Відомості про об’єкт. 

До складу об’єкта входять: 

радіостанція «Пальма-П», 1985 р. – заводський № 13541, технічний стан задовільний; 
радіостанція «Пальма-П», 1986 р. – заводський № 32566, технічний стан задовільний; 
столи дерев’яні кухонні у кількості 5 шт., розміром 0,5х1,5 м, технічний стан незадовільний. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 червня 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 аукціо-

ну 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 групи інвентарних об’єктів у складі: радіостанція (2 од.), столи (5 од.) за адресою: 
Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4 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 об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 2 693,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1346,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1346,50 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону з умовами – 269,30 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 134,65 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 134,65 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець протягом 30 календарних днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта 

приватизації зобов’язаний компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду держав-

ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях на оплату послуги, наданої 
суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на 

рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській  та 
Волинській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 1500,00 грн (одна тисяча 
п’ятсот грн 00 коп.) без ПДВ грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 



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

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.  

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

Закарпатській та Волинській областях. 
Адреса місцезнаходження: вул. Коперника, 4, м. Львів, Україна. 
Валюта рахунка – долари США та Євро. 

Рахунок UA863223130000025203000000065 
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорно-імпортний банк України» 

Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна 
SWIFT: EXBSUAUX. 
Код за ЄДРПОУ 42899921. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts. 

Address: 4, Kopernika, Lviv, city,79005. 
Account: UA863223130000025203000000065. 
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine».  

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.  
SWIFT: EXBSUAUX. 

Code YeDRPOU: 42899921. 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).  
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні – за місцезнаходженням об’єкта: Львівська 
обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Тарас Кизима, тел. (097) 272-44-41. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, фактична адреса: 79005, м. Львів, 

вул. Коперника, 4, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, 
https://privatization.gov.ua/.  

Телефони для довідок: (032) 261-62-14, (032) 255-38-55. 

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 Львівській, Закарпатській  та 
Волинській областях від 11.05.2021 № 01293. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-09-000014-2. 
Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 
аукціону з умовам – 26,93 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 13,46 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 13,46 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 Львівській, Закарпатській та 

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

будівлі (літ. К) площею 97,0 м2 за адресою: м. Львів, вул. Навроцького, 1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (літ. К) площею 97,0 м2. 

Місцезнаходження: м. Львів, вул. Навроцького, 1. 
Зберігач: Товариство з обмеженою відповідальністю  «Львівська фабрика Масложирпродукт», код 

за ЄДРПОУ 20853807. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса  

розташування 

Загальна  
площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціо-
нальне 

використання 

Підстава 
виникнення 

права власності 

Форма 
власності та 

власник 

Нежитлова 
будівля 

(літ. К)  

м. Львів, 
вул. Навроцького, 

1 

97,0 1159746546101 
1999.9 Інші 

будівлі 

Витяг з Держав-
ного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно 

про реєстрацію 
права власності 
№ 79232314 від 

31.01.2017, 
реєстровий 

номер майна 
1159746546101 

Державна. 
Регіональне 

відділення 
Фонду дер-

жавного 
майна 
України по 

Львівській, 
Закарпатській 

та Волинській 
областях 

 

Заглиблена нежитлова будівля, колишнє сховище цивільної оборони. Введення в експлуатацію  
будівлі – 1976 рік. Будівля складається з десяти приміщень, а саме: службових та санітарно-

технічних. У будівлю є два входи. Об’єм будівлі – 252,0 м3. Висота приміщень – 2,6 м, фундамент – 
бетон. Конструктивні елементи будівлі: фундамент – з/бетонний; стіни, перегородки – бетонні, 

перекриття – з/бетонне, підлога – бетонна; вхідні двері – металеві, опорядження внутрішнє – 
штукатурка, пофарбування – вапняне. Інженерне оснащення демонтоване. Технічний стан будівлі та 

приміщень в цілому незадовільний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про земельну ділянку 

Назва 
Адреса  

розташування  

Площа 
земельної 
ділянки 

(м2) 

Кадастровий номер  

земельної ділянки  

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки  

Форма власності, 
підстава про право 

користування 

земельною ділянкою, 
інформація про 

обтяження 

Земельна 
ділянка  

м. Львів, 
вул. Навроцького, 

1  

 1354 4610136800:02:004:0024 Обслуговування 

виробничих 
споруд 

Земельна ділянка 

перебуває у 
фактичному 

користуванні ТзОВ 
«Львівська фабрика 
Масложирпродукт». 

Належить до земель 
комунальної 

власності міста 
Львова  

 

Додаткова інформація щодо земельної ділянки (відповідно до містобудівельних обмежень та 
сервітутів щодо користування земельною ділянкою): 

1) земельна ділянка знаходиться поза межами червоних ліній вулиці; 
2) наявні обмеження щодо будівництва на земельній ділянці відносно інженерних мереж: 
враховувати охоронні зони мереж, розміщених на земельній ділянці та суміжних територіях; 

забезпечувати доступ на земельну ділянку відповідним інженерним службам міста для ремонту, 
обслуговування інженерних мереж і не чинити перешкод під час будівництва нових; 

щодо суміжних земельних ділянок наявні охоронні зони навколо інженерних комунікацій. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 червня 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 аукціо-

ну 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 нежитлової будівлі (літ. К) площею 97,0 м2 за адресою: м. Львів, вул. Навроцького, 1 
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 об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 413 220,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 206 610,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 206 610,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 41 322,00 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону із зниженням стартової ціни – 20 661,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 20 661,00 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації 

компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській  

та Волинській областях витрати, понесені на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності (договір 
від 11.03.2021 № 4/21) у сумі 1 400,00 грн (одна тисяча чотириста грн 00 коп.) без ПДВ на рахунок 

органу приватизації UA788201720343130003000157855 в ДКСУ, одержувач – Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 
42899921, банк одержувача –Державна казначейська служба України, МФО 820172, адреса: 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.  
в іноземній валюті: 

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

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

Валюта рахунка – долари США та Євро. 
Рахунок UA863223130000025203000000065 

Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорно-імпортний банк України». 
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна 
SWIFT:EXBSUAUX. 

Код за ЄДРПОУ 42899921. 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 

Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.  
Address: 3, Sichovyh str., Lviv, city,79007.  
Account: UA863223130000025203000000065. 

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

SWIFT: EXBSUAUX. 
Code YeDRPOU: 42899921. 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).  

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

Рахунок UA863223130000025203000000065 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок UA863223130000025203000000065 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172. 



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 – за місцезнаходженням об’єкта: м. Львів, 

вул. Навроцького, 1. 
Контактна особа на об’єкті: Вороновський Володимир Васильович, (098) 890-77-77. 
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України  

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: м. Львів, вул. Коперника, 4. Контактна 
особа: Данилишин Віра Григорівна (032) 255-38-55. 

Адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, https://privatization.gov.ua/.  

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу: наказ регіонального 

відділення від 11.05.2021 № 01292. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000009-1. 
Період між аукціоном: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 

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

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 4 132,20 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 066,10 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2 066,10 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  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – вбудованих приміщень 

літ. А загальною площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Білецька, 4/2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: вбудовані приміщення літ. А загальною площею 212,6 м2. 

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Білецька, 4/2. 

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 
02360464, адреса: 88008, м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 11, тел. (0312) 61-34-68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса 

розташуваня 

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціо-

нальне 
використання 

Підстава виникнення 

права власності 

Форма 

власності 
та власник 

Вбудовані 
приміщення 

літ. А 
загальною 

площею 

212,6 м2  

Закарпатська 
обл., 

м. Іршава, 
вул. Білецька, 

4/2  
212,6 1638130821219 

1220.9 
Будівлі для 

конторських 
та адмініст-

ративних 
цілей інші 

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 

на нерухоме майно 
№ 136866614 від 

06.09.2018, Свідоцтво 
про право власності на 
нерухоме майно серія 

ЯЯЯ № 194586, видане 
виконавчим комітетом 

Іршавської міськради 
12.12.2005 

Державна, 
Державна 

служба 
статистики 

України, 
код 
ЄДРПОУ 

37507880  

 

Об’єкт приватизації розташований в частині одноповерхової будівлі 1982 року побудови. 
Фундамент – стрічковий, бутобетонний; стіни та перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне; 

підлоги – бетонні, дощаті; покрівля – шиферна; наявне електропостачання. Об’єкт не експлуатується, 
знаходиться в задовільному стані, потребує капітального ремонту. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва 
Адреса  

розташування 

Площа 
земельної 
ділянки 

(м2) 

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки  

Форма власності, 
підстава на право 

користування  

земельною ділянкою,  
інформація про 

обтяження 

Земельна 

ділянка 

Закарпатська 
обл., 
м. Іршава, 

вул. Білецька, 
4 

302 

2121910100:06:003:0037  

Для 
будівництва та 
обслуговування 

будівель 
органів держав-

ної влади та 
місцевого 
самоврядування 

Державна. Витяг з Дер-
жавного реєстру речових 
прав на нерухоме майно 

про реєстрацію іншого 
речового права 

№ 125294636 від 
25.05.2018, Державний 
акт на право постійного 

користування земельною 
ділянкою серія ЯЯ 

№ 097816 від 08.05.2007  

 
Станом на 01.05.2021 договорів оренди немає. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 23 червня 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 вбудованих приміщень літ. А загальною площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська 
обл., м. Іршава, вул. Білецька, 4/2 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 об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 1 318 120,00 грн (без ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 659 060,00 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 659 060,00 грн (без ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 131 812,00 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 65 906,00 грн (без ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 65 906,00 грн (без ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 відсотка мінімальної заробітної плати на 1 січня  

поточного року – 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець вбудованих приміщень літ. А загальною площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська обл., 
м. Іршава, вул. Білецька, 4/2 зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду держав-

ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях витрати, пов’язані з 
проведенням незалежної оцінки майна, в сумі 2 950,00 грн (дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят грн 00 
коп.) без ПДВ протягом 30 календарних днів з дати укладання договору купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

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

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт – окреме майно – вбудовані 

приміщення літ. А загальною площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Іршава, 
вул. Білецька, 4/2) 

Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172 
в іноземній валюті: 

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

Адреса: вул. Коперника, 4, м. Львів, 79005, Україна. 
Валюта рахунка – долари США та Євро 
Рахунок № UA863223130000025203000000065 

Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорно-імпортний банк України» 
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна 



SWIFT: EXBSUAUX. 
Код за ЄДРПОУ 42899921 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts  

Address: 4, Kopernyka str., Lviv, city,79005, Ukraine 
Account: UA863223130000025203000000065 
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 
SWIFT: EXBSUAUX 

Code YeDRPOU: 42899921 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).  
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. 
Телефон (0312) 61-38-83, Е-mail: mariia.kachur@spfu.gov.ua. 
Відповідальна особа: Качур Марія Михайлівна. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській  областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 60, адреса вебсайта: zakarpattia@spfu.gov.ua. 

Телефон для довідок (0312) 61-38-83. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
від 11 травня 2021 року № 00282. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-10-000002-3. 

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

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

аукціону з умовами – 13 181,20 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 590,60 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 6 590,60 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

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

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

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

 
 
РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях про продаж на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – дитячого садка-ясел на 95 місць за адресою: Житомирська обл., Брусилівський 

р-н,  

с. Морозівка, вул. Миру, 3а 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – дитячий садок-ясла 

на 95 місць. 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Морозівка, вул. Миру, 3а. 
Назва балансоутримувача: Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної 

адміністрації (код за ЄДРПОУ 39932654). 

Відомості про об’єкт  

Назва 
Адреса  

розташування 

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 
номер 

Функціо-
нальне 

використання 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 

Форма 

власності 
та 

власник 

Об’єкт 
незавершеного 
будівництва – 

дитячий садок-ясла 
на 95 місць 

Житомирська 
обл., 
Брусилівський р-

н, с. Морозівка, 
вул. Миру, 3-А 

570,1 

– – Здійснюється 
державна 
реєстрація 

Держав-
на 

 

Рівень будівельної готовності: 11 %. 
Об’єкт незавершеного будівництва розташований в серединній частині населеного пункту, 

неподалік малоповерхового житлового сектору. Фундамент – з/б, стіни та перегородки – відсутні, 
перекриття відсутнє, підлога відсутня. Об’єкт не огороджений та не охороняється. Інженерні 
комунікації не підведені. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 червня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

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

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

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – дитячого садка-ясел на 95 місць 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 об’єкта незавершеного будівництва – дитячого садка-ясел на 95 місць повинен 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 157064,05 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 78532,03 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 78532,03 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 15706,41 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 7853,20 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 7853,20 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

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 
в іноземній валюті EUR : 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях. 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 
Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, 
UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF 
Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM 
Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 
в іноземній валюті USD : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 
account № UA283223130000025300000000236 
Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, 
UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 
CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33 
Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33  
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер 
кореспондентського рахунка: 04094227 

або The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 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) 42-04-18, 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: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, 

вул. Петра Могили, 24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.  
Телефони для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, 

тел. (0412) 42-04-18, 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 протоколу засідання аукціонної 

комісії з продажу об’єкта приватизації: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Рівненській та Житомирській областях від 05.05.2021 № 391. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-01-000008-3. 
Період між аукціонами: 

аукціон без умов – 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 без умов – 1570,64 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 785,32 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 785,32 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 Рівненській та Житомирській 

областях про продаж на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – школи (теплиця друга черга) за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, 

с. Морозівка, вул. Миру, 3б 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – школа (теплиця 

друга черга). 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Морозівка, вул. Миру, 3б. 

Назва балансоутримувача: Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної 
адміністрації (код за ЄДРПОУ 39932654). 

Відомості про об’єкт  

Назва 
Адреса  

розташування 

Загальна  
площа 

(м2) 

Реєстраційний 
номер 

Функціо-
нальне 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 

власності 

Форма 
власності 

та 

власник 

Об’єкт 

незавершеного 
будівництва – 
школа (теплиця 

друга черга) 

Житомирська обл., 

Брусилівський р-н, 
с. Морозівка, 
вул. Миру, 3-Б 

101,6 

– – Здійснюється 

державна 
реєстрація 

Держав-

на 

 
Рівень будівельної готовності: 75 %. 

Об’єкт незавершеного будівництва являє собою одноповерхову будівлю, фундамент – з/б, стіни та 
перегородки – цегляні, перекриття – з/б панелі, підлога частково відсутня, дах – азбофанера, поруч з 



будівлею металевий каркас. Об’єкт розташований в серединній частині населеного пункту, неподалік 
малоповерхового житлового сектору поруч зі школою та дитячим садком. Об’єкт не огороджений та 

не охороняється. Інженерні комунікації не підведені. 
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не відводилась. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 червня 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 аукціо-
ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

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

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного  будівництва – школи (теплиця друга черга) 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 об’єкта незавершеного будівництва – школи (теплиця друга черга) повинен відповідати  
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 5502,87 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2751,44 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2751,44 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 550,29 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 275,14 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 275,14 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

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 

в іноземній валюті EUR : 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 



Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 
account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, 

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 
Назва банку кореспондента: 
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF  

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW 
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD : 
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

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

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

CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33 
Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

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

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер 

кореспондентського рахунка: 04094227 

або The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N 
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 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) 42-04-18, 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: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, 
вул. Петра Могили, 24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.  

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

тел. (0412) 42-04-18, 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 протоколу засідання аукціонної 
комісії з продажу об’єкта приватизації: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Рівненській та Житомирській областях від 05.05.2021 № 392. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-01-000002-2. 

Період між аукціонами: 
аукціон без умов – 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 без умов – 55,03 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 27,51 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 27,51 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 



Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки 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 продаж на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – амбулаторії за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, c. Жубровичі, 

вул. Шевченка, 14в 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – амбулаторія. 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Коростенський р-н, c. Жубровичі, вул. Шевченка, 14в. 
Назва балансоутримувача: Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної 

адміністрації (код за ЄДРПОУ 39932654). 

Відомості про об’єкт  

Назва 
Адреса  

розташування 

Загальна  
площа 

(м2) 

Реєстраційний 
номер 

Функціо-

нальне 
використання 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 

Форма 

власності 
та 

власник 

Об’єкт 

незавершеного 
будівництва – 

амбулаторія 

Житомирська обл., 

Коростенський р-н, 
с. Жубровичі, 

вул. Шевченка, 14-В 

674,9 

– – Здійснюється 

державна 
реєстрація 

Держав-

на 

 
Рівень будівельної готовності: 5 %. 

Об’єкт незавершеного будівництва являє собою залишки одноповерхової цегляної будівлі, 
фундамент – з/б блоки, стіни та перегородки відсутні, перекриття відсутнє, підлога відсутня. Об’єкт 
розташований в серединній частині населеного пункту, неподалік малоповерхового житлового 

сектору. Об’єкт не огороджений та не охороняється. Інженерні комунікації не підведені. 
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не відводилась. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21 червня 2021 року. 

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

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

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

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – амбулаторії 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 об’єкта незавершеного будівництва – амбулаторії повинен відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 



аукціону без умов – 234816,86 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 117408,43 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 117408,43 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 23481,69 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 11740,84 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 11740,84 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

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 
в іноземній валюті EUR : 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях. 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 
account № UA283223130000025300000000236 
Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, 
UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF  
Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM 
Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW 
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 
в іноземній валюті USD : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 
account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, 

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 
CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33  
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер 
кореспондентського рахунка: 04094227 

або The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N 



Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 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) 42-04-18, 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: 33001, Рівненська обл., м.Рівне, 

вул. Петра Могили, 24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.  
Телефони для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, 

тел. (0412) 42-04-18, 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 протоколу засідання аукціонної 

комісії з продажу об’єкта приватизації: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Рівненській та Житомирській областях від 06.05.2021 № 397. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-01-000007-3. 
Період між аукціонами: 

аукціон без умов – 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 без умов – 2348,17 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1174,08 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1174,08 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 Рівненській та Житомирській 

областях про продаж на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – школи на 264 учбових місця за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, 

c. Сущани, вул. Шепетька, 18а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – школа  

на 264 учбових місця. 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Коростенський р-н, c. Сущани, вул. Шепетька, 18а. 
Назва балансоутримувача: Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної 

адміністрації (код за ЄДРПОУ 39932654). 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

Назва Адреса розташування 

Загальна  

площа 

(м2) 

Реєстраційний 
номер 

Функціо-
нальне 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 

власності 

Форма 
власності 

та 

власник 

Об’єкт незавер-
шеного 
будівництва – 

школа на  264 
учбови х місця  

Житомирська обл., 
Коростенський р-н, 
с. Сущани, 

вул. Шепетька, 18-А 

1961,5 

– – Здійснюється 
державна 
реєстрація 

Держав-
на 

 
Рівень будівельної готовності: 8 %. 
До складу об’єкта незавершеного будівництва входять: 

школа на 264 учбових місця площею забудови 1821,8 м2. Рівень будівельної готовності – 8 %. 
Фундамент – з/б блоки, стіни здебільшого відсутні, перегородки відсутні, перекриття та підлога 
відсутня; 

теплиця з прибудовою площею забудови 139,7 м2. Рівень будівельної готовності 30 %. 
Фундамент – з/б блоки, стіни теплиці відсутні, стіни прибудови – цегла, перегородки відсутні, 
перекриття здебільшого відсутнє, підлога відсутня. 

Об’єкт розташований в центральній частині населеного пункту, неподалік малоповерхового  

житлового сектору. Об’єкт не огороджений та не охороняється. Інженерні комунікації не підведені. 
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не відводилась. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21 червня 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 аукціо-
ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

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

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

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – школи на 264 учбових місця 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 об’єкта незавершеного будівництва – школи на 264 учбових місця повинен відповідати  
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію  державного і комунального 

майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 500915,55 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 250457,78 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 250457,78 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 50091,56 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 25045,78 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 25045,78 грн (без урахування ПДВ). 



Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

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 

в іноземній валюті EUR : 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, 
UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF 
Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 
в іноземній валюті USD : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, 
UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33 
Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

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

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер 

кореспондентського рахунка: 04094227 

або The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 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) 42-04-18, 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: 33001, Рівненська обл., м.Рівне, 

вул. Петра Могили, 24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.  
Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, 

тел. (0412) 42-04-18, 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 протоколу засідання аукціонної 
комісії з продажу об’єкта приватизації: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Рівненській та Житомирській областях від 06.05.2021 № 397. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-01-000001-2. 

Період між аукціонами: 
аукціон без умов – 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 без умов – 5009,16 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2504,58 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2504,58 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. 

 
 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та 

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

призначення – нежитлової будівлі (їдальні) з майном за адресою: Харківська обл., 

Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2 (балансоутримувач – 

ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 30773939) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (їдальня) з майном. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2. 
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», код 

за ЄДРПОУ 30773939. 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Харківська обл., Нововодолазький р-н, 

с. Новоселівка, вул. Піщана, 2; тел.. +38(05740) 4-25-02. 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса  

розташування 

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціо-

нальне 
призначення 

Підстава 

виникнення права 
власності 

Форма 

власності та 
власник 

Нежитлова 
будівля 

(їдальня) 

Харківська обл., 
Нововодолазький 

р-н, 
с. Новоселівка, 

вул. Піщана, 2 
327,2 20747159 

1230.4 – 
об’єкти 

торгівлі та 
громадського 

харчування 

Свідоцтво про 
право власності 

серія САС 
№ 613298 від 

23.11.2011, 
видане на підставі 
рішення 

виконкому 
Нововодолазької 

селищної ради від 
27.10.2011 № 440 

Державна. 
Держава 

Україна в 
особі Регіо-

нального 
відділення 
Фонду дер-

жавного 
майна України 

 

Опис об’єкта: нежитлова одноповерхова окремо розташована будівля – їдальня загальною площею 

327,2 м2, 1 група капітальності, 1976 року побудови, складної форми у плані (основна частина – 
прямокутна з прибудовами). Під частиною будівлі розміщений підвал. Фундамент під стіни – 

залізобетонні; стіни – цегляні; покрівля – листи андуліну по дерев’яних кроквах; перекриття – 
залізобетонні; підлога – бетонна, керамічна плитка; двері дерев’яні; вікна – дерев’яні, 
металевопластикові; внутрішнє оздоблення – штукатурка, фарбування, керамічна плитка, 

декоративні дерев’яні панелі. 
Майно: холодильна камера ХКС – 265 (інв. № 458070) – 1 шт. Технічна документація на 

обладнання відсутня. Час вводу до експлуатації – орієнтовно 1988 рік. Холодильна камера 
знаходиться в неробочому стані. Корпус має значні механічні ушкодження, дверці зламані, не 
закриваються, холодильний агрегат зламаний. 

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у віртуальній кімнаті даних на сайті 
privatization.gov.ua. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договір оренди № 1855-

Н від 05.10.2005 укладений з ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» з метою 

розміщення підприємства громадського харчування. Термін дії договору оренди – до 02.07.2020. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 червня 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 з умовами, аукціоні із зниженням стартової 

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

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

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

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

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

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



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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 888900,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 444450,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 444450,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону з умовами – 88890,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 44445,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 44445,00 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
збереження профілю (виду) діяльності об’єкта соціально-культурного призначення – нежитлової 

будівлі (їдальня) з майном за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, 

вул. Піщана, 2; 
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу 

компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях витрати, понесені на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – 

нежитлової будівлі (їдальня) з майном за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, 
с. Новоселівка, вул. Піщана, 2, у розмірі 4960,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот шістдесят грн 00 коп.) 

без урахування податку на додану вартість. 

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 Харківській, Донецькій  

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

розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

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

Код за ЄДРПОУ 43023403 

в іноземній валюті: 

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

та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 43023403 

Валюта рахунка – EUR 

№ рахунка: UA353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

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

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

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка: UA 353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 



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

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

SWIFT-код: BNPAUS3N 

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

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська 
обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2. Час: з 9.00 до 16.00 (крім вихідних). 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Невмержицька О. М., тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти : kharkiv@spfu.gov.ua. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, 

Донецькій та Луганській областях, 61057, Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській  областях від 11.05.2021 

№ 01395. 
Унікальний код в електронній торговій системі:  
UA-AR-P-2020-06-10-000002-1. 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій : 30 (тридцять) днів. 
Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

аукціону з умовами – 8889,00 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 4444,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 4444,50 грн. 

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. 

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

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

 
 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України  

в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на електрон-

ному аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини нежитлових 

приміщень адміністративної будівлі площею 341,7 м2, який розташований за адресою:  

Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Банкова, 19 та перебуває на 

балансі Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області  

(код за ЄДРПОУ 21295057) 

 

 

 

 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: частина нежитлових приміщень адміністративної будівлі 

площею 341,7 м2. 

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

Найменування балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській  

області (код за ЄДРПОУ 21295057). 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача:  

вул. 28 Армії, 6, м. Херсонська обл., 73005, тел. (0552) 35-47-80, факс (0552) 35-47-83. 
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт: 

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

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

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

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

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

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

09.06.2021. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично. 

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені 
частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 

дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити у робочі дні за місцем 
його розташування: Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Банкова, 19, за 

попереднім узгодженням з контактною особою від регіонального відділення. 

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

огляду об’єкта: Скороход Вікторія Григорівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Контактна особа Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: КУГУК Вікторія Анатоліївна (095) 587-
03-40. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, 
Телефон для довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 
необхідно в письмовій формі звернутися до Регіонального відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. 

Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніш ніж за 2 робочих дні 
до дати проведення аукціону. Телефон для довідок (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 



Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 
15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт: www.spfu.gov.ua. 

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

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

ністративної будівлі площею 341,7 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., 
Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Банкова, 19, здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

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

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини нежитлових приміщень адмініст-

ративної будівлі площею 341,7 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., Високопільський 
р-н, смт Високопілля, вул. Банкова, 19, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

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

закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ БЕЗ УМОВ – 
369504,62 грн (триста шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот чотири грн шістдесят дві коп.). 

Розмір гарантійного внеску – 36 950,46 грн (тридцять шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят грн 46 
коп.). 

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

СТАРТОВОЇ ЦІНИ – 184752,31 грн (сто вісімдесят чотири тисячі сімсот п’ятдесят дві грн 31 коп.). 

Розмір гарантійного внеску – 18 475,23 грн (вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят п’ять грн 23 
коп.). 

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

ПОКРОКОВОГО ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ТА ПОДАЛЬШОГО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ – 184752,31 грн (сто вісімдесят чотири тисячі сімсот п’ятдесят дві грн 31 коп.). 

Розмір гарантійного внеску – 18 475,23 грн (вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят п’ять грн 23 
коп.). 

Розмір реєстраційного внеску – 1200,00 грн (одна тисяча двісті грн 00 коп.). 

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

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен 

підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка 
потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків  держав, 

внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, 
одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який 
подається заява на участь у приватизації. 

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 
оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

№ UA948201720355539001000001233 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

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

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

№ UA738201720355209001000001233 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 



МФО 820172 
Код за ЄДРПОУ 21295778 

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

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

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

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

МФО 351005 
Код за ЄДРПОУ 21295778 

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

Account: UA643510050000025305218539400 
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 

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

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

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

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

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

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

приватизацію об’єкта). 
Крок аукціону на аукціоні без умов – 3695,05 грн (три тисячі шістсот дев’яносто п’ять грн 05 

коп.). 
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни – 1847,52 грн (одна тисяча вісімсот 

сорок сім грн 52 коп.). 

Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 1847,52 грн (одна тисяча вісімсот сорок сім грн 52 коп.). 

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

prozorroprodazhi-cbd2. 
Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням: https://privatization.gov.ua. 

 


