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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення 

Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях про продаж об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів, у складі: адмінбудівля 

загальною площею 279,3 м2; склад ПММ загальною площею 48,2 м2; гараж загальною площею 

335,9 м2; будівля складу для сипучих матеріалів загальною площею 86,1 м2; будівля складу для 

сипучих матеріалів загальною площею 24,2 м2; будівля сараю загальною площею 6,2 м2; будівля 

вбиральні загальною площею 4,1 м2; благоустрій; доріжка; під’їздна дорога; теплотраса, 
що знаходяться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, 69а  
та обліковуються на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, 

код за ЄДРПОУ 05446893 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів, у складі: адмінбудівля 

загальною площею 279,3 м2; склад ПММ загальною площею 48,2 м2; гараж загальною 

площею 335,9 м2; будівля складу для сипучих матеріалів загальною площею 86,1 м2; будівля 

складу для сипучих матеріалів загальною площею 24,2 м2; будівля сараю загальною 

площею 6,2 м2; будівля вбиральні загальною площею 4,1 м2; благоустрій; доріжка; під’їздна 

дорога; теплотраса (далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, 69а. 

Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 
05446893, що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 29, тел. (0382) 79-57-98. 

Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно) 

Інв. номер Назва 

Адреса  

розташуван
ня 

Загальна 

площа (м2) 

Реєстраційн
ий номер 

Функціо-

нальне 
використан

ня 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 

Форма 

власності  
та власник 

101310043 

Адмін-

будівля 

 

Хмельниць
ка обл., 

м. Славута, 
вул. Привок
зальна, 69а 

279,3 
2289090168

106 

1220.9 

Будівлі для 
конторськи

х та адмі-
ніст-
ративних 

цілей інше 

Витяг з 

ДРРП 
на нерухом

е майно про 
реєстрацію 
права 

власності 
244093662 

від 12.02.20
21 

Державна. 

Державне 
агентство 

водних 
ресурсів 
України  



Інв. номер Назва 
Адреса  

розташуван

ня 

Загальна 

площа (м2) 

Реєстраційн

ий номер 

Функціо-
нальне 

використан
ня 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності  

та власник 

101310044 

Склад 

ПММ 

Хмельниць

ка обл., 
м. Славута, 
вул. Привок

зальна, 69а 
48,2 

2289090168
106 

1274.6 

Господарсь
кі будівлі 

Витяг з 

ДРРП  
на 
нерухоме 

майно про 
реєстрацію 

права 
власності 
244093662 

від 12.02.20
21 

Державна. 

Державне 
агентство 
водних 

ресурсів 
України  

101310046 

Гараж Хмельниць

ка обл., 
м. Славута, 
вул. Привок

зальна, 69а 
335,9 

2289090168
106 

1242.1 

Гаражі 
наземні 

Витяг з 

ДРРП 
на нерухом
е майно про 

реєстрацію 
права 

власності 
244093662 
від 12.02.20

21 

Державна. 

Державне 
агентство 
водних 

ресурсів 
України  

101310045 

Будівля 
складу для 
сипучих 

матеріалів  

Хмельниць
ка обл., 
м. Славута, 

вул. Привок
зальна, 69а 

86,1 
2289090168

106 

1274.6  
Господарсь
кі будівлі 

Витяг з 
ДРРП 
на нерухом

е майно про 
реєстрацію 

права 
власності 
244093662 

від 12.02.20
21 

Державна. 
Державне 
агентство 

водних 
ресурсів 

України  

101310048 

Будівля 

складу для 
сипучих 
матеріалів  

Хмельниць

ка обл., 
м. Славута, 
вул. Привок

зальна, 69а 
24,2 

2289090168
106 

1274.6  

Господарсь
кі будівлі 

Витяг з 

ДРРП 
на нерухом
е майно про 

реєстр 
права 

власності 
244093662 
від 12.02.20

21 

Державна. 

Державне 
агентство 
водних 

ресурсів 
України  



Інв. номер Назва 
Адреса  

розташуван

ня 

Загальна 

площа (м2) 

Реєстраційн

ий номер 

Функціо-
нальне 

використан
ня 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності  

та власник 

101310049 

Будівля 

сараю 

Хмельниць

ка обл., 
м. Славута, 
вул. Привок

зальна, 69а 
6,2 

2289090168
106 

1274.6  

Господарсь
кі будівлі 

Витяг з 

ДРРП 
на нерухом
е майно про 

реєстрацію 
права 

власності 
244093662 
від 12.02.20

21 

Державна. 

Державне 
агентство 
водних 

ресурсів 
України  

101310047 

Будівля 
вбиральні 

Хмельниць
ка обл., 

м. Славута, 
вул. Привок
зальна, 69а 

4,1 
2289090168

106 

1274.6  
Господарсь

кі будівлі 

Витяг з 
ДРРП 

на нерухом
е майно про 
реєстрацію 

права 
власності 

244093662 
від 12.02.20
21 

Державна. 
Державне 

агентство 
водних 
ресурсів 

України  

101330034 

Благоустрій  Хмельниць

ка обл., 
м. Славута, 
вул. Привок

зальна, 69а 

844,8 

– – – Державна. 

Державне 
агентство 
водних 

ресурсів 
України  

101330035 

Доріжка Хмельниць

ка обл., 
м. Славута, 
вул. Привок

зальна, 69а 

48 

– 2112,9 

Шляхи, 
вулиці, 
дороги та 

дорожні 
споруди 

інше 

– Державна. 

Державне 
агентство 
водних 

ресурсів 
України  

101330036 

Під’їздна 
дорога 

Хмельниць
ка обл., 
м. Славута, 

вул. Привок
зальна, 69а 

1010 

– 2112,9 
Шляхи, 
вулиці, 

дороги та 
дорожні 

споруди 
інше 

– Державна. 
Державне 
агентство 

водних 
ресурсів 

України  

101340006 

Теплотраса Хмельниць
ка обл., 

м. Славута, 
вул. Привок

зальна, 69а 

140 

– 2222,2 
Місцеві 

теплові 
мережі 

– Державна. 
Державне 

агентство 
водних 

ресурсів 
України  

 

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 

Хмельницька обл., 

м. Славута, 
вул. Привокзальна, 
69а 

5776 6810600000:03:002:0058 10.01 Для 

експлуатації 
та догляду за 
водними 

об’єктами  

Витяг з Держав-

ного земельного 
кадастру НВ-
6808674072019 

від 26.04.2019 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 червня 2021 року. 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов із зниженням 

стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 

що передує  дню проведення електронного аукціону. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

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

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

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

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 102 022,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 51011,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 51011,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 10202,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 5101,10 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 5101,10 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 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 Вінницькій та 

Хмельницькій областях 



Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 
код за ЄДРПОУ 42964094 

в іноземній валюті: 
Одержувач: 

Адреса: 
Рахунок: № UA 
Банк одержувача: 

SWIFT: 
Код за ЄДРПОУ: 

Призначення платежу: (обов’язково вказати що) 
Receiver: 
Address: 

Account: 
UA 

Bank of receiver: 
Address: 
SWIFT: 

Code YeDRPOU: 
Purpose of payment (please, indicate without fa іl the purpose of payment) 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: пн-чт. з 8.00 до 17.15, пт. з 8.00 до 16.00 
Телефон (0382) 72-09-40, E-mail: yurii.stepasiuk@spfu.gov.u 

Відповідальна особа: 
від Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій  

областях: Степасюк Юрій Михайлович, тел. (0382) 72-09-40; 

від Регіонального офіса водних ресурсів  у Хмельницькій  області: Шишковський Артур 
Євгенович, тел. (0382) 79-57-98. 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях 
від 17.05.2021 № 308-у. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-17-000001-2. 

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

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

аукціону без умов – 1020,22 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 510,11 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 510,11 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. 



 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях про продаж об’єкта державної власності – адміністративної будівлі 

загальною площею 201,5 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, 
смт Добровеличківка, вул. Шевченка, 124, що перебуває  

на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративна будівля загальною площею 201,5 м2. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н,  смт Добровеличківка, 

вул. Шевченка, 124. 
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  

розташу-вання 

Загальна  

площа, м2 

Реєстраційний 

номер 

Функціо-
нальне 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

Адмініст-
ративна 

будівля 
загальною 
площею 

201,5 м2 

Кіровоградська обл., 
Добровеличківський 

р-н, 
смт Добровеличківка, 
вул. Шев-ченка, 124 

201,5 1394765135217 Адмініст-
ративна 

будівля 

Витяг з Дер-
жавного 

реєстру 
речових прав 
на нерухоме 

майно 
про реєстрацію 

права 
власності, 
№ 102233978 

від 01.11.2017 

Державна.  
Державна 

служба 
статистики  
України, 

код за 
ЄДРПОУ 

37507880 

 

Опис об’єкта: одноповерхова нежитлова будівля (літ. Аа) загальною площею 201,5 м2 з 
вбиральнею на території. Рік побудови – 1903. Фундаменти – бутові; стіни та перегородки – 
дерев’яно-мазані, облицьовані цеглою; перекриття та покриття – дерев’яно-балочне; покрівля 
металева. Опалення пічне. Водопостачання, каналізація, газопостачання – відсутні. Підведено 

електропостачання. Загальний стан приміщень – незадовільний, 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 



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 

Кіровоградська 

обл., Доброве-
личківський р-

н, смт Добро-
величківка, 
вул. Шевченка, 

124 

1729 3521700000:50:010:0008 

Для 

будівництва та 
обслуговування 

будівель 
органів держав-
ної влади та 

місцевого 
самоврядування 

Державна. Витяг з Дер-

жавного земельного 
кадастру  

про земельну ділянку  
№ НВ-3509321372019 
від 18.06.2019; 

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: 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 аукціо-

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

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

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

Приватизація об’єкта державної власності – адміністративної будівлі загальною площею 201,5 м2, 
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка, 

вул. Шевченка, 124 та перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській 
області (код за ЄДРПОУ 02360926) (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 – 435 720,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 217 860,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 217 860,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 43 572,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 21 786,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 21 786,00 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 2 490,00 грн (дві тисячі чотириста дев’яносто грн 00 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 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., Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка, 
вул. Шевченка, 124. Контактна особа: представник балансоутримувача – Скріпнік Павло 

Всеволодович, телефон (050) 321-85-55, адреса електронної пошти : gus@kr.ukrstat.gov.ua. 
Найменування 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 – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45. 

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіональ-
ного 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 14.05.2021 № 12/01-98. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000002-2. 
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 – 4 357,20 грн; 
аукціон із зниженням стартової ціни – 2 178,60 грн; 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2 178,60 грн. 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях про продаж об’єкта державної власності – нежитлового приміщення 

загальною площею 260,8 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна 
(вул. Свердлова), 43, що перебуває на балансі ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКСПРЕСС»,  код за ЄДРПОУ 
37583626 (зберігач) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлове приміщення загальною площею 260,8 м2. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна (Свердлова), 43. 

Відомості про зберігача: ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКСПРЕСС», код за ЄДРПОУ 37583626, адреса: 
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна (вул. Свердлова), 43/2, тел. (050) 341-16-74. 

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 

Нежитлове 

приміщення 
загальною 

площею 

260,8 м2 

Кіровоградська 

обл., 
м. Олександрія, 

вул. Бульварна 
(Свердлова), 43 

260,8 1624669235103 

Промислова, 

заводська 
фабрична 

будівля та їх 
частини 

Витяг з Державного 

реєстру речових 
прав на нерухоме 

майно про 
реєстрацію  
права власності  

№ 134761823 
від 17.08.2018 

Державна. 

Фонд  
держав-

ного 
майна 
України  

 

Опис об’єкта: нежитлове підвальне приміщення загальною площею 260,8 м2; стіни бетонні, 
перекриття – бетонні плити, підлога – бетон; водопостачання, каналізація, електропостачання в 
неробочому стані, системи опалення та газопостачання – відсутні. Рік побудови – 1968. Не 

використовується, стан об’єкта задовільний. 
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: 30 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 аукціо-
ну. 

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 



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

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

Приватизація об’єкта державної власності – нежитлового приміщення загальною площею 

260,8 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна 

(вул. Свердлова), 43 (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 (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 – 203 650,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 101 825,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 101 825,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 20 365,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 182,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 10 182,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець об’єкта приватизації 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) у сумі 2 480,00 грн (дві тисячі чотириста 

вісімдесят грн 00 коп.). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти. 
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. 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, вул. Бульварна (вул. Свердлова), 43. Контактна особа: представник балансоут-

римувача – Ковальова Тетяна Юріївна, телефон (050) 341-16-74, адреса електронної пошти: 
azk@ozc- llc.com. 



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 – Кравцова Галина 

Володимирівна, телефони для довідок 0522 332400, 0522 332579; адреса електронної пошти: 
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

Запорізькій та Кіровоградській областях від 17.05.2021 № 12/01-99. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-08-000012-2. 

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 – 2 036,50 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 018,25 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 018,25 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 
 

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

Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля 
ВАЗ 2107, легкового седана – В,  
рік випуску – 2006, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Шевченка, 10 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ВАЗ 2107, легковий седан – В, рік випуску – 

2006. 

Місцезнаходження об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Шевченка, 10. 
Інформація про балансоутримувача: Фінансове управління Галицької районної державної адмі-

ністрації, код за ЄДРПОУ 03214056, адреса: Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Шевченка, 10, 

тел. (03431) 2-13-74. 
Інформація про об’єкт: автомобіль марки ВАЗ, модель 2107, рік випуску – 2006, реєстраційний 

номер АТ6740АЕ, номер шасі (кузова, рами) ХТА2170062357622, колір коричневий, об’єм двигуна 
1451 куб.см, вид палива – бензин. Пробіг за даними спідометра – 83532 км. Експлуатація 
автомобіля як службового транспортного засобу закінчилася у 2015 році. Зберігання автомобіля 

здійснювалося в гаражному приміщенні за адресою: м. Галич, пл. Волі, 1. 
Ав тотранс портни й засіб зна ходи ться  у незадовіль н ому те хнічному ста ні. У 2008 році ав томобіль  

ви корис тов увася  при ліквіда ції нас лідків сти хій н ого ли ха  (п ове ні). Ус і в уз ли та  механіз ми  
потре бують  ре мон ту (дви гун, зчеп ле ння , коробка  пере да ч, ка рдан ни й ва л, за дн ій  міс т, руль ове  
уп ра в ління , пе ре дні га ль ма , сис те ми  жи в лен ня , сис те ма  охолоджен ня , еле ктрообла дна ння , пе ре дні  



двері, амортиза тори  пере дні і за дн і, щи ток прила дів ). Обш ив ка  салон у, кріс ла  пе ре дн і і задні  
потре бують  замін и . Нез на чн і сліди короз ії на  кузові, пе ре дн іх і задніх кри ла х, кри ш ці кап оту, кри ш ці  

ба га жни ка . Наяв ні ін ш і де фе кти  (поте ртос ті, сколи ), щ о утв ори лись  внас лідок фіз и чн ого зн ос у  
автомобіля .  

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 29 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 аукціо-
ну. 

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 2107, легкового седана – В, рік випуску – 2006, 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 – 36 104 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 18 052 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 18 052 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону з умовами – 3 610,40 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 805,20 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 805,20 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 
покупець автомобіля ВАЗ 2107, легкового седана – В, рік випуску – 2006 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. Галич, пл. Волі, 1. 
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 13.05.2021 № 465 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної 
комісії з продажу окремого майна – автомобіля ВАЗ 2107, легкового седан – В, рік випуску – 2006 

за адресою: м. Галич, вул. Шевченка, 10». 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000009-1. 

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 – 361,04 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 180,52 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 180,52 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 

ВАЗ 217230 11001, легкового комбі – В,  рік випуску – 2008, за адресою: Івано-Франківська обл.,  
м. Галич, вул. Шевченка, 10 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ВАЗ 217230 11001, легковий комбі – В, рік 

випуску – 2008. 

Місцезнаходження об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Шевченка, 10. 

Інформація про балансоутримувача: Управління соціального захисту населення Галицької 
районної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 03193301, адреса: Івано-Франківська обл., 

м. Галич, вул. Шевченка, 10, тел. (03431) 2-13-94. 
Інформація про об’єкт: автомобіль марки ВАЗ, модель 217230 11001, рік випуску – 2008, 

реєстраційний номер АТ9682АО, номер шасі (кузова, рами) ХТА21723080006454, колір сірий, 

об’єм двигуна – 1598 см3, повна маса – 1578 кг, вид палива – бензин. Зберігання автомобіля 
здійснювалося в гаражному приміщенні за адресою: м. Галич, пл. Волі, 1. 

Автотранспортний засіб знаходиться у незадовільному технічному стані. Всі вузли та механізми  

потребують ремонту (двигун, зчеплення, коробка передач, карданний вал, задній міст, рульове 
управління, передні гальма, системи живлення, система охолодження, електрообладнання, передні 
двері, амортизатори передні і задні, щиток приладів). Обшивка салону потребує заміни. Кузов, 

передні і задні крила, кришка капоту, кришка багажника пошкоджені, кришки зношені. Автомобіль 
потребує пофарбування. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 29 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 аукціо-
ну. 

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 217230 11001, легкового комбі – В, рік випуску – 2008, 
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 – 62 801,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 31 400,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 31 400,50 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 6 280,10 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 140,05 грн; 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 3 140,05 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 
покупець автомобіля ВАЗ 217230 11001, легкового комбі – В, рік випуску – 2008, 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 2 300,00 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. Галич, пл. Волі, 1. 
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 13.05.2021 № 466 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної 

комісії з продажу окремого майна – ВАЗ 217230 11001, легкового комбі – В, рік випуску – 2008 за 
адресою: Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Шевченка, 10». 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000010-1. 

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 – 628,01 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 314,01 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 314,01 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 – ав томобіля  

DAE W OO L AN OS, легков ого се дана , рік в ип ус ку – 2006, за адресою: Івано-Франківська обл., 
м. Галич, пл. Волі, 1 
 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль  

DAEWOO LANOS, легковий седан, рік випуску – 2006. 

Місцезнаходження об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1. 

Інформація про балансоутримувача: Галицька районна державна адміністрація, код за ЄДРПОУ 
23806119, адреса: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1, тел. (03431) 2-12-43. 

Інформація про об’єкт: автомобіль марки DAEWOO LANOS, легковий седан, рік випуску – 
2006, реєстраційний номер АТ7100АН, номер шасі (кузова, рами) SUPTF69YD6W296953, колір 
сірий, вид палива – бензин. Функціональне використання автомобіля – службовий. Зберігання 

автомобіля здійснювалося в гаражному приміщенні за адресою: Івано-Франківська обл., м. Галич, 
пл. Волі, 1. 

Автотранспортний засіб знаходиться у незадовільному технічному стані. Незначні сліди корозії 
переднього та заднього бамперів, передніх та задніх крил. Відсік двигуна: помітні незначні сліди 
оливи на сальникових з’єднаннях, підвищена детонація двигуна внаслідок тривалої експлуатації, 

наявні сліди корозії хомутів патрубків. Протерлась обшивка в нижній частині дверей. Сліди корозії 
на кузові, передніх і задніх крилах, кришці капоту, кришці багажника. Автомобіль потребує  

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 29 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 аукціо-

ну. 



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 DAEWOO LANOS, легкового седана, рік випуску – 2006, 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 – 53 506 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 26 753 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 26 753 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 5 350,60 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 675,30 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2 675,30 грн. 

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

покупець автомобіля DAEWOO LANOS, легкового седана, рік випуску – 2006, 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 2 300,00 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. Галич, пл. Волі, 1. 

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 13.05.2021 № 467 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної 

комісії з продажу окремого майна – автомобіля DAEWOO LANOS, легкового седана, рік випуску – 
2006, за адресою: м. Галич, пл. Волі, 1». 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000002-1. 
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 – 535,06 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 267,53 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 267,53 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 
DAEWOO NUBIRA, легкового, рік випуску – 1998, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Галич, 
вул. Шевченка, 10 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль DAEWOO NUBIRA, легковий, рік випуску – 

1998. 

Місцезнаходження об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1. 
Інформація про балансоутримувача: Галицька районна державна адміністрація, код за ЄДРПОУ 

23806119, адреса: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1, тел. (03431) 2-12-43. 



Інформація про об’єкт: автомобіль марки DAEWOO NUBIRA, легковий загальний, рік 
випуску – 1998, реєстраційний номер 55520 ІВ, номер шасі (кузова, рами) KLJF356EWK167391, 

колір червоний, вид палива – бензин. Експлуатація автомобіля як службового транспортного засобу 
закінчилася у 2009 році. Зберігання автомобіля здійснювалося в гаражному приміщенні за адресою: 
Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1. 

Аавтотранспортний засіб знаходиться у незадовільному технічному стані. У 2008 році автомобіль 
використовувався при ліквідації наслідків стихійного лиха (повені). Окремі вузли та механізми 

потребують ремонту (двигун, зчеплення, коробка передач, карданний вал, рульове управління, 
передні гальма, системи живлення, електрообладнання, передні двері, амортизатори передні і задні, 
щиток приладів). Обшивка салону, крісла передні і задні потребують заміни. Кузов, двері передні, 

крила передні, задні, капот, кришка багажника пошкоджені корозією. Автомобіль потребує  
пофарбування, кришки зношені. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 29 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 аук-

ціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аук-
ціону. 

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 DAEWOO NUBIRA, легкового, рік випуску – 1998, 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 – 52 528 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 26 264 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 26 264 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5 252,80 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 626,40 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2 626,40 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

покупець автомобіля DAEWOO NUBIRA, легкового, 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 2 400,00 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. Галич, пл. Волі, 1. 

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 13.05.2021 № 468 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної 
комісії з продажу окремого майна – автомобіля DAEWOO NUBIRA, легкового, рік випуску – 1998 

адресою: м. Галич, пл. Волі, 1». 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000003-1. 

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 – 525,28 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 262,64 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 262,64 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. 

 
 
ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлових будівель, у складі: 

адмінбудівля – А-1 загальною площею 223,4 м2; підвал – А1-1; гараж – Б-1 загальною площею 

24,7 м2; оглядова яма – б; вбиральня – В загальною площею 1,1 м2; огорожа № 1, 2, за адресою: 
Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлові будівлі, у складі: адмінбудівля – А-1 

загальною площею 223,4 м2; підвал – А1-1; гараж – Б-1 загальною площею – 24,7 м2; 

оглядова яма – б; вбиральня – В загальною площею 1,1 м2; огорожа № 1, 2. 

Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72. 

Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Полтавській області (код за 
ЄДРПОУ 02361892), адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, телефон (0532) 50-07-56. 

Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса 

розташування 

Загальн

а  
площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

Функціо-

нальне 
використанн

я 

Підстава 
виникнення  

права власності 

Форма 

власності 
та власни

к 

Нежитлові 
будівлі, 

у складі: 
адмінбудівля 

– А-1 
загальною 
площею 

223,4 м2; 
підвал – А1-
1; гараж –Б-1 

загальною 
площею 

24,7 м2; 
оглядова 

яма – б; 
вбиральня – 

В загальною 
площею 

1,1 м2; 

огорожа № 1, 
2  

Полтавська обл., 

м. Зіньків, 
вул. Воздвиженськ

а, 72 

249,2 
216745385321

3 

1220.1 – 
Будівлі 

органів дер-
жавного та 

місцевого 
управління 

Витяг з Держав-
ного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно 

про реєстрацію 
права власності 
від 09.09.2020, 

номер запису про 
право власності 

38167103;Свідоцт
во про право 
власності на 

нерухоме майно, 
серія та номер: 

ЯЯЯ № 119921, 
виданий 
05.06.2006, 

Виконавчий 
комітет 

Зіньківської 
міської ради 

Держав-
на. Дер-

жавна 
служба 

статистик
и 
України, 

код за 
ЄДРПОУ 

37507880 



 
До складу об’єкта приватизації входять нежитлові будівлі, у складі: одноповерхова 

адмінбудівля – А-1 загальною площею 223,4 м2; підвал – А1-1; гараж – Б-1 загальною площею 

24,7 м2; оглядова яма – б; вбиральня – В загальною площею 1,1 м2; огорожа № 1, 2. Рік побудови – 
до 1917 року. Наявні комунікації: електрика, водопровід, опалення. Каналізація відсутня. 

Гараж з оглядовою ямою збудовано в 1973 році. 

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 

Полтавська обл., 
м. Зіньків, 
вул. Воздвиженська, 

72 

790 5321310100:50:014:0006  

Для 
будівництва та 
обслуговування 

будівель 
органів держав-

ної влади та 
місцевого 
самоврядування 

Комунальна 
власність. Витяг 
з державного 

реєстру речових 
прав на нерухоме 

майно 
про реєстрацію 
прав та їх 

обтяжень 
від 03.12.2015, 

номер запису 
про інше речове 
право 12343371. 

Відомості про 
державну 

реєстрацію 
обтяжень 
відсутні 

 

Перелік майна,  

яке передане в оренду,  

станом на 01.05.2021 

№ 
з/п 

Орендар 
Назва об’єкта 

оренди 

Орендова 

площа (м2) 

Цільове  
призначення 

оренди 

Реквізити 
договору оренди 
та термін його дії 

Орендна плата 

за 1 м2 на 
місяць без ПДВ 

(грн) 

1 Районний 

трудовий архів 
Зіньківської 
районної ради 

Полтавської 
області 

Адмінбудівля 223,4 Розміщення 

Зіньківського 
районного 
трудового 

архіву 

Договір оренди 

від 11.07.2016 
№ 38/16- Н, діє 
до 11.05.2022 

4,24 

2 гараж  24,7 

 
Згідно з частиною 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального  

майна» договори оренди зберігають свою чинність для нового власника приватизованого майна. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 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 аукціо-
ну. 

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

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація нежитлових будівель, у складі: адмінбудівля – А-1 загальною площею 223,4 м2; 

підвал – А1-1; гараж – Б-1 загальною площею 24,7 м2; оглядова яма – б; вбиральня – В загальною 

площею 1,1 м2; огорожа № 1, 2 за адресою: Полтавська обл, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 10 975,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 5 487,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 5 487,50 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 1 097,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 548,75 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 548,75 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 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 Полтавській та 

Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України  
Код за ЄДРПОУ 42769539 

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

Сумській областях 
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014 
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д 
SWIFT: PBANUA2Х 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 

in foreign currency: 



Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions  
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.  

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 
№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE 
SWIFT: PBANUA2Х 

Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі 

дні з 8.00 до 17.00 за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 
72. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Плохотнюк Ольга Станіславівна, телефон (0532) 50-07-56, 

адреса електронної пошти : polgus@pl.ukrstat.gov.ua. 
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи : з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Контактна особа організатора аукціо-

ну – Толста Ірина Борисівна. Телефон для довідок (0532) 50-06-12, еmail: pоltava_sumy@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 Полтавській та Сумській 
областях від 17 травня 2021 р. № 530. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-20-000007-3. 

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

та подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних дні. 
Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 109,75 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 54,88 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 54,88 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

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

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

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

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівель та споруд, у складі: нежитлова 

будівля А, Ап загальною площею 531,3 м2, гараж Б загальною площею 42,1 м2, вбиральня В, 
вимощення ІІ, за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н,  м. Кобеляки, вул. Мільйонна (Огія), 

17 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівлі та споруди, у складі: нежитлова будівля А, Ап 

загальною площею 531,3 м2, гараж Б загальною площею 42,1 м2, вбиральня В, вимощення ІІ. 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, м. Кобеляки, 
вул. Мільйонна (Огія), 17. 



Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Полтавській області (код за 
ЄДРПОУ 02361892) за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, телефони для довідок: (0532)  

60-94-80, 50-23-56. 

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 

Будівлі та 
споруди, 

у складі:  
нежитлова  
будівля А, 

Ап  
загальною 

площею 

531,3 м2, 
гараж Б 

загальною 
площею 

42,1 м2,  
вбиральня 

В,  
вимощення 

ІІ 

Полтавська 
обл., 

Кобеляцький 
р-н, 
м. Кобеляки, 

вул. Мільйонна 
(Огія), 17 

573,4 2274738453218 

1220.1 – 
Будівлі 

органів дер-
жавного та 
місцевого 

управління 

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 

на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності 

від 22.01.2021, номер 
запису про право 

власності 40226769; 
Свідоцтво про право 
власності на 

нерухоме майно, 
серія та номер: б/н, 

виданий 23.01.2008, 
Кобеляцькою 
міською радою 

Державна. 
Державна 

служба 
статистики 
України, 

код 
ЄДРПОУ 

37507880 

 
До складу об’єкта приватизації входять: 

нежитлова будівля А, Ап загальною площею 531,3 м2, яка знаходиться на центральній вулиці м. 
Кобеляки. Будівля двоповерхова, висотою 6,75 м, з підвалом. Нежитлова будівля збудована в 1975 
році. У будівлі наявне газове опалення (індивідуальний котел), електро- та водопостачання, 
каналізація; 

гараж Б загальною площею 42,1 м2, висотою 2,70 м, збудований у 1978 році, наявне 
електропостачання; 

вбиральня В, висотою 2,0 м, збудована у 1976 році; 

вимощення ІІ. 

Відомості про земельні ділянки 

Назва 
Адреса  

розташування 

Площа 
земельної 

ділянки, м2  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки  

Форма власності,  
підстава на право 

користування 

земельною ділянкою,  
інформація про 

обтяження 



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 

Полтавська 
обл., 

Кобеляцький 
р-н, 

м. Кобеляки, 
вул. Мільйонна 
(Огія), 17 

1024 5321810100:50:002:0443 

Для 
будівництва та 

обслуговування 
будівель 

органів держав-
ної влади та 
місцевого 

самоврядування 

Державний акт на 
право постійного 

користування 
земельною ділянкою 

від 28.01.2008 ЯЯ 
225687, 
правокористувач: 

Головне управління 
статистики У 

Полтавській області, 
код за ЄДРПОУ 
02361892, обтяження 

прав на земельну 
ділянку не 

зареєстроване  

 

Перелік майна,  

яке передане в оренду 

№ 
з/п 

Орендар 

Назва 

об’єкта 
оренди 

Орендова 
площа 

(м2) 

Цільове  

призначення 
оренди 

Реквізити  

договору оренди 
та термін  
його дії 

Орендна плата 

за 1 м2 
за місяць 

без ПДВ (грн) 

1 Фізична особа –  
підприємець  
Борзовець В. І. 

Два  
блок-бокси  

41,5 

Розміщення 
станції 
технічного 

обслуговування 

 № 507/05-н  
від 07.12.2005,  
діє до 06.06.2021 

34,08 

2 Управління державної 
казначейської служби 

України у 
Кобеляцькому районі 
Полтавської області 

Частина 
приміщення 

232 

Розміщення 
службових 

приміщень 

№ 484/05-н  
від 18.11.2005, 

діє до 17.05.2023 

0,01 

 
Згідно з частиною 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального  

майна» договори оренди зберігають свою чинність для нового власника приватизованого майна. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 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 аукціо-
ну. 

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 будівель та споруд, у складі: нежитлова будівля А, Ап загальною площею 531,3 м2, 

гараж Б загальною площею 42,1 м2, вбиральня В, вимощення ІІ, за адресою: Полтавська обл., 

Кобеляцький р-н, м. Кобеляки, вул. Мільйонна (Огія), 17 здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 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 без умов – 35901,80 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 17950,90 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 17950,90 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 3590,18 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1795,09 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1795,09 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 Полтавській та 

Сумській областях 
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації) 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України  

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та 

Сумській областях 
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

SWIFT: PBANUA2Х 

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

Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions.  

Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.  

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK» 

Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE 

SWIFT: PBANUA2Х 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 



Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі 

дні: з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, м. Кобеляки, 

вул. Мільйонна (Огія), 17. 
ПІБ контактної особи на об’єкті: Плохотнюк Ольга Станіславівна, телефон (0532) 50-07-56, 

адреса електронної пошти polgus@pl.ukrstat.gov.ua. 
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи : з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Контактна особа організатора аукціо-

ну – Зьомбра Наталія. Телефон для довідок (0532) 50-06-12, електронна адреса: 
nataliia.zombra@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 Полтавській та Сумській 

областях від 17 травня 2021 р. № 532. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-26-000009-3. 

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

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

аукціону без умов – 359,02 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 179,51 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 179,51 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів, у складі: 

будівля колишнього будинку ветеранів, Літ. «А-1,а,а1», загальною площею 192,5 м2; кухня, Літ. «Б-

1», загальною площею 37,8 м2; сарай, Літ. «В-1», загальною площею 8,6 м2; погріб, Літ. «Г», 

загальною площею 8,5 м2; колодязь № 1, що розташовані за адресою: Полтавська обл.,  
Хорольський р-н, с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів, у складі: будівля 

колишнього будинку ветеранів, Літ. «А-1,а,а1», загальною площею 192,5 м2; кухня, Літ. «Б-

1», загальною площею 37,8 м2; сарай, Літ. «В-1», загальною площею 8,6 м2; погріб, Літ. «Г», 

загальною площею 8,5 м2; колодязь № 1 (далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вергуни, 

вул. Рибальська, 29а. 
Інформація про балансоутримувача: Сільськогосподарський виробничий кооператив «Перемога» 

(код за ЄДРПОУ 05423113) за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі, 

вул. Перемоги, 6. Телефони для довідок: (05362) 9-53-35, 9-53-43, 3-25-56, (096)  
307-14-67, адреса електронної пошти svk_peremoga@ukr.net. 

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 

Група 
інвентарних 

об’єктів, 
у складі: будівля 

колишнього 
будинку 
ветеранів, Літ. 

«А-1,а,а1», 
загальною 

площею 

192,5 м2; кухня, 
Літ. «Б-1», 
загальною 

площею 37,8 м2; 
сарай, Літ. «В-
1», загальною 

площею 8,6 м2; 
погріб, Літ. «Г», 
загальною 

площею 8,5 м2; 
колодязь № 1 

Полтавська  
обл., 

Хорольсь ки й  р-
н, с . Ве ргуни , 

вул. Риба льсь ка , 
29а 

247,4 6133598853206 
1999.9 – Інші 

будівлі  

Витяг з Дер-
жавного 

реєстру 
речових прав 

на нерухоме 
майно про 
реєстрацію 

права 
власності 

від 17.06.2020, 
номер запису 
про право 

власності 
36920647 

Державна. 
Україна в 

особі Регіо-
нального 

відділення 
Фонду дер-
жавного 

майна 
України по 

Полтавській 
та Сумській 
областях, 

код за 
ЄДРПОУ 

42769539 

 
До складу об’єкта приватизації входять: 

будівля колишнього будинку ветеранів, Літ. «А-1,а,а1», загальною площею 192,5 м2, інженерне 
забезпечення: електрика, водопровід, каналізація, наяве водяне опалення; 

кухня, Літ. «Б-1», загальною площею 37,8 м2, інженерне забезпечення: підведена електрика, пічне 
опалення; 

сарай, Літ. «В-1», загальною площею 8,6 м2; 

погріб, Літ. «Г», загальною площею 8,5 м2; 
колодязь № 1 глибиною 20 м. 
Земельна ділянка окремо не виділена. 

Об’єкт приватизації або його частина не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 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 аукціо-
ну. 

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: будівля колишнього будинку ветеранів, Літ. 

«А-1,а,а1», загальною площею 192,5 м2; кухня, Літ. «Б-1», загальною площею 37,8 м2; сарай, Літ. 

«В-1», загальною площею 8,6 м2; погріб, Літ. «Г», загальною площею 8,5 м2; колодязь № 1, 
що розташовані за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а 



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 – 148970,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 74485,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 74485,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 14897,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 7448,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 7448,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець зобов’язаний компенсувати органу приватизації витрати на оплату послуг суб’єкта 

оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 5087,00 грн (п’ять тисяч 
вісімдесят сім грн 00 коп.) у місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта на 

рахунок органу приватизації. 

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 Полтавській та 

Сумській областях 
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України  

Код за ЄДРПОУ 42769539 
в іноземній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та 

Сумській областях 
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23 

Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США), 
№ UA043314010000025208054200825 (євро) 
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

SWIFT: PBANUA2Х 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 

Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions 
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.  
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK» 

Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE 
SWIFT: PBANUA2Х 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)  



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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі 

дні: з 8.00 до 14.00 за місцем його розташування: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вергуни, 

вул. Рибальська, 29а. 
ПІБ контактної особи на об’єкті: Головний бухгалтер СВК «Перемога» Гордієнко Валерій  

Іванович, телефон (096) 307-14-67, адреса електронної пошти : klepachivska@ukr.net. 
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи : з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Контактна особа організатора аукціо-

ну – Зьомбра Наталія. Телефон для довідок (0532) 50-06-12, електронна адреса: 
nataliia.zombra@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 Полтавській та Сумській 

областях від 17 травня 2021 р. № 533. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-23-000005-2. 

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

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

аукціону з умовами – 1489,70 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 744,85 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 744,85 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – лабораторії ветеринарної медицини за 

адресою: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 147 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: лабораторія ветеринарної медицини. 

Місце знаходжен ня: Сумсь ка  обл., м. Кролевець , в ул. Лесі Україн ки , 147.  
Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області (код 

за ЄДРПОУ 40356714). 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, 25, 

тел. (0542) 77-90-43, факс (0542) 61-73-41,  

Е-mail: рost@dpss-sumy.gov.ua. 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса  

розташування 

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання 

Підстава  
виникнення  

права  
власності 

Форма 
власності 

та власник 

Лабораторія 
ветеринарної 

медицини 

Сумська область 
м. Кролевець, 

вул. Л. Українки, 
147 

298,5 1720974759226 

1263.9 – Будівлі 
освітніх та 

науково-
дослідних 

закладів інші; 
1271.1 – Будівлі 
для 

тваринництва; 
1274.6 – 

Господарські 
будівлі; 2222.4 – 
Водні 

свердловини, 
колодязі, кювети  

Витяг з Дер-
жавного 

реєстру 
речових прав 

на нерухоме 
майно 
№ 29438246 

зареєстрований 
11.12.2018 

Державна. 
Держ-

продспо-
живслуж-

ба 
України  

 

Об’єкт з 2017 року не використовуються і складається з: лабораторії ветеринарної медицини 

загальною площею 298,5 м2, гаража, віварію, тамбура, сараю, вбиральні, огорож, колодязя. 
Лабораторія: стіни та перегородки – цегляні; перекриття – залізобетонні плити; підлога – дощата, 

лінолеум; дах – шифер; підвал – стіни бетонні блочні, перекриття залізобетонне, підлога бетонна. 
Будівлю побудовано в 1971 році, перебуває у функціонально-придатному стані. Інженерне 
забезпечення –електропостачання, водопостачання, каналізація, автономне опалення (газовий 

котел) відключено. 
Гараж цегляний, перекриття залізобетонні, підлога бетонна, покрівля – шифер. 

Віварій цегляний, перекриття залізобетонне, підлога асфальтна, покрівля – шифер. 
Тамбур цегляний, перекриття дощате, підлога бетонна, покрівля – шифер. 
Сарай цегляний, перекриття залізобетонне, підлога земляна, покрівля – шифер. 

Вбиральня цегляна з вигрібною ямою, підлога бетонна, покрівля – шифер. 
Колодязь – споруда із залізобетонних кілець глибиною 10,0 м. Споруда перебуває в функціо-

нально-придатному стані, призначена для обслуговування основних будівель майданчику. 
Земельна ділянка окремо не виділена. 
Об’єкт приватизації не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 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 аук-

ціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аук-
ціону. 

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 лабораторії ветеринарної медицини за адресою: Сумська обл., м. Кролевець, 

вул. Лесі Українки, 147 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, затверджених 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 – 910 330,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 455 165,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 455 165,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 91 033,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 45 516,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 45 516,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 
майна України по Полтавській та Сумській 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 Полтавській та Сумській областях 

(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 6000,00 грн 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 Фонду державного майна України по Полтавській та 

Сумській областях 
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 
в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях 

Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014 

Код за ЄДРПОУ 42769539 
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО 305299 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 
in foreign currency: 

Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions  
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.  
USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 
№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 



Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial Bank «PRIVATBANK», 
Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.  
MFO: 331401 
USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 

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 14.00 за місцезнаходженням 
об’єкта: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 147. 

Відповідальна особа: начальник Кролевецького відділу безпечності харчових продуктів Борисенко 
Василь Миколайович, тел. (067) 921-85-81. 
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32. 

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 Полтавській та Сумській 
областях від 17.05.2021 № 348. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-04-000003-2. 

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 – 9 103,30 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 4 551,65 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 551,65 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів  
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – магазину- їдальні за адресою: Сумська 
обл., Середино-Будський р-н, смт Зноб-Новгородське, вул. Тетяни Горєлової, 77 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: магазин-їдальня. 

Місцезнаходження: Сумська обл., Середино-Будський р-н, смт Зноб-Новгородське, вул. Тетяни 

Горєлової, 77. 
Балансоутримувач відсутній. 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса  

розташування 

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне 

використання 

Підстава 
виникнення права 

власності 

Форма  
власності 

та власник 

Магазин-

їдальня 

Сумська 
область, Се-

редино-Буд-
ський р-н, 

смт Зноб-
Новгородсь-
ке, 

вул. Тетяни 
Горєлової, 77 

324,4 1384854459244 

1230.1 – Торгові 
центри, 

універмаги, 
магазини (не 

використовується 
за призначенням 
понад 5 років) 

Витяг з Держав-
ного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно 

про реєстрацію 
права власності 
№ 22940524 

зареєстрований 
18.10.2017 

Державна. 
Регіональне 

відділення 
Фонду дер-

жав-
ногомайна 
України по 

Сумській 
області 

 

Об’єкт не використовується і складається з одноповерхової колишньої будівлі магазину-їдальні 

загальною площею 324,4 м2 з двома ґанками. Фундамент – залізобетонні блоки, стіни цегляні; 
перекриття – залізобетонні плити; підлога бетонна, покрівля – хвилясті азбесто-цементні листи. 

Інженерне забезпечення –електропостачання, водопостачання, каналізація та інше інженерне 
обладнання відсутні. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Об’єкт приватизації не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 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 аукціо-
ну. 

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 магазину- їдальні за адресою: Сумська обл., Середино-Будський р-н, смт Зноб-
Новгородське, вул. Тетяни Горєлової, 77 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, затверджених 
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 – 106 000,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 53 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 53 000,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 10 600,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 5 300,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 5 300,00 грн (без урахування ПДВ). 



Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 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 Полтавській та Сумській 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 Полтавській та Сумській областях 

(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 6000,00 грн 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 Фонду державного майна України по Полтавській та 

Сумській областях 
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 
в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях 

Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014 

Код за ЄДРПОУ 42769539 
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО 305299 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 
in foreign currency: 

Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions  
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.  
USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 
№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial Bank «PRIVATBANK», 
Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.  

MFO: 331401 
USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 
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 14.00 за місцезнаходженням 
об’єкта: Сумська обл., Середино-Будський р-н, смт Зноб-Новгородське, вул. Тетяни Горєлової, 77. 

Відповідальна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 

управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Сумській області Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 



Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 
Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32. 

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 Полтавській та Сумській 

областях від 17.05.2021 № 345. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-05-29-000001-3. 

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 – 1 060,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 530,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 530,00 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 Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмінбудинку загальною 

площею 118,9 м2; гаража загальною площею 47,3 м2; сараю; сараю-прибудови; вбиральні; колодязя; 

огорожі за адресою: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка, 57  

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адмінбудинок загальною площею 118,9 м2; гараж 

загальною площею 47,3 м2; сарай; сарай-прибудова; вбиральня; колодязь; огорожі. 

Місцезнаходження: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка, 57. 
Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській  області (код 

за ЄДРПОУ 40356714). 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, 25, 

тел. (0542) 77-90-43, факс (0542) 61-73-41,  
Е-mail: рost@dpss-sumy.gov.ua. 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Адмінбудино
к загальною 

площею 

118,9 м2; 
гараж 

загальною 
площею 

47,3 м2; 
сарай; сарай-

прибудова; 
вбиральня; 

колодязь; 
огорожі  

Сумська 

область, 
смт Недригайлі

в, 
вул. Шевченка, 

57 

– 
52811025923

5 

Об’єкт не 
використовуєтьс

я за своїм 
функціональним 

призначенням з 
2017 року 

Постанова 
Кабінету 

Міністрів 
України про 

оптимізацію 
системи 
центральних 

органів 
виконавчої влади 

№ 442 
від 10.09.2014; 
акт приймання-

передачі № б/н 
від 22.12.2017, 

виданого 
Комісією; 
свідоцтво про 

право власності 
№ 30967121 

від 15.12.2014, 
виданого 
Реєстраційною 

службою 
Недригайлівськог
о районного 

управління 
юстиції Сумської 

області 

Державна. 
Державна 

служба 
України з 

питань 
безпечност
і харчових 

продуктів 
та захисту 

споживачі
в, код 
ЄДРПОУ 

3924774 

 

Адмінбудинок загальною площею 118,9 м2 – одноповерхова цегляна з дерев’яними перекриттями 
та шиферною покрівлею  будівля, обладнана системами електропостачання, газопостачання, 

автономного опалення. Будівлю побудовано у 80-ті роки, перебуває у функціонально-придатному 
стані. 

Гараж загальною площею 47,3 м2 – одноповерхова цегляна з дерев’яними перекриттями та 
шиферною покрівлею будівля, обладнана системою електропостачання. Будівля складається з 
одного гаражного боксу (на два машино-місця) з двома в’їздами через окремі ворота, приміщення 
обладнане оглядовою ямою. Внутрішня висота приміщень будівлі і розмір вхідних прорізів 

достатня для розміщення вантажного та легкового автотранспорту. Будівлю побудовано у 80-ті 
роки, перебуває у функціонально-придатному  

стані. 
Сарай; сарай-прибудова – одноповерхові цегляні з дерев’яними перекриттями та шиферною 

покрівлею будівлі. Будівлі є об’єктами підсобного призначення, перебувають у функціонально-

придатному, задовільному стані. 
Вбиральня – одноповерхова дощата будівля з вигрібною ямою. Рік забудови –1980, стан будівлі – 

задовільний. 
Колодязь – споруда із залізобетонних кілець, глибиною 9,6 м. Споруда перебуває в функціо-

нально-придатному стані, призначена для обслуговування основних будівель майданчику, 

знаходиться в задовільному стані. 
Огорожі (№  1 – №  2) – сп оруди , як і склада ються  з та ки х еле мен тів:  

металевих воріт з хвірткою (№ 1) у дерев’яних стовпах загальною площею 8,4 м2 (справа БТІ); 



металевої (металеві листи) та дерев’яної (решітчастої) огорожі (№ 2) в дерев’яних стовпах 

загальною площею 98,1 м2 (27,2 м2 та 70,9 м2 відповідно) (справа БТІ). Споруди перебувають в 
функціонально-придатному стані. Основні складові елементи знаходяться в задовільному стані. 

Будівлі та споруди розташовані на окремому огородженому майданчику, територія розташування 
об’єктів забезпечується під’їзними шляхами із твердим асфальтобетонним покриттям для 

автотранспорту. 
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. 
Об’єкт приватизації не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 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 аукціо-
ну. 

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 адмінбудинку загальною площею 118,9 м2; гаража загальною площею 47,3 м2; 
сараю; сараю-прибудови; вбиральні; колодязя; огорож, за адресою: Сумська обл., смт. Недригайлів, 

вул. Шевченка, 57 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 

малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджених 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 – 266 850,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 133 425,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 133 425,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 26 685,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 13 342,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 13 342,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 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 Полтавській та Сумській 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 Полтавській та Сумській областях 
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4000,00 грн 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 Фонду державного майна України по Полтавській та 

Сумській областях 
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 
в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях 

Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014 

Код за ЄДРПОУ 42769539 
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО 305299 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 
in foreign currency: 

Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions  
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.  
USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 
№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial Bank “PRIVATBANK”, 
Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.  

MFO: 331401 
USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 
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 14.00 за місцезнаходженням 
об’єкта: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка, 57. 

Відповідальна особа: представник Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській  

області Опімах Тетяна Іванівна, тел. (066) 488-09-17. 
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32. 

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 Полтавській та Сумській 
областях від 17.05.2021 № 347. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-19-000002-2. 

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 – 2668,50 грн; 



аукціону із зниженням стартової ціни – 1334,25 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1334,25 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 Полтавській та Сумській областях 
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – виробничого  

корпусу з прибудовою загальною площею 163,9 м2;  
сараю, вбиральні, огорожі, за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Енергетиків (Щербака), 11 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: виробничий корпус з прибудовою загальною площею 

163,9 м2;  

сарай, вбиральня, огорожа. 

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Енергетиків (Щербака), 11. 
Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській  області (код 

за ЄДРПОУ 40356714). 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, 25, 

тел. (0542) 77-90-43, факс (0542)61-73-41, Е-mail: рost@dpss-sumy.gov.ua. 

Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса 

розташування 

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 
номер 

Функціо-
нальне  

викорис-

тання 

Підстава  
виникнення права 

власності 

Форма 
власності 

та власник 

Виробничий 
корпус з 

прибудовою 
загальною 
площею 

163,9 м2; 
сарай, 
вбиральня, 

огорожа 

Сумська 
область, 

м. Тростянець, 
вул. Енергетиків 
(Щербака), 11 

163,9 1383337059250 

1263.9 –  
Будівлі 

освітніх та 
науково-
дослідних 

закладів 
інші; 

1274.6 –  
Господарські 
будівлі 

Витяг з Держав-
ного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 

права власності 
№ 22911508  

зареєстрований 
18.10.2017 

Державна. 
Держпрод-

спожив-
служба 
України 

(код за 
ЄДРПОУ 

40356714)  

 
До складу об’єкта входить: окремо стоячий виробничий корпус з прибудовою загальною площею 

163,9 м2 (рік побудови – 1968, 1973), сарай, вбиральня. Об’єкт не використовується з 2017 року. 

Виробничий корпус, прибудова – стіни цегляні, покрівля – шифер; обладнаний системами 
електропостачання, газопостачання, автономного опалення. 

Сарай – стіни цегляні, покрівля – шифер. 

Убиральня – стіни дощані, покрівля – шифер. 

 

 

 

 

 



Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 
земельної 

ділянки 
(га) 

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки  

Форма власності 

підстава на право 
користування 

земельною ділянкою, 
інформація про 

обтяження 

Земельна 

ділянка 

Сумська 

область, 
м. Тростянець, 

вул. Енергетиків 
(Щербака), 11 

0,078 5925010100:00:008:0396 

Для 

будівництва та 
обслуговування 

будівель 
органів держав-
ної влади та 

місцевого 
самоврядування 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 
на нерухоме майно 

про реєстрацію 
іншого речового 
права № 24427094 

від 15.01.2018, право 
постійного 

користування 
земельною ділянкою 

 

Об’єкт приватизації не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 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 аукціо-
ну. 

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 виробничого корпусу з прибудовою загальною площею 163,9 м2; сараю, вбиральні, 
огорожі, за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Енергетиків (Щербака), 11 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, затверджених 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 без умов – 34 562,07 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 17 281,04 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 17 281,04 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 3 456,21 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 728,10 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 728,10 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 Полтавській та 
Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 42769539 
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код за ЄДРПОУ 42769539 

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

Сумській областях 

Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014 
Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 
№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 

in foreign currency: 
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions  
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.  

USREOU code: 42769539 
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial Bank “PRIVATBANK”, 

Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.  
MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 
SWIFT: PBANUA2X 
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 

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 14.00 за місцезнаходженням 

об’єкта: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Енергетиків (Щербака), 11. 

Відповідальна особа: начальник Тростянецького  відділу безпечності харчових продуктів  
Шаповал Сергій Борисович, тел. (095) 029-61-70. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 
управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Сумській області Білоброва Наталія Михайлівна. 
Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32. 

 

 



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 Полтавській та Сумській 
областях від 17.05.2021 № 346. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-19-000001-2. 
Період між аукціоном: 

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

та подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 
Крок аукціону для: 
аукціону без умов – 345,62 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 172,81 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 172,81 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 Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – транспортного засобу ИЖ 27179, 
(ВМ5320ВС) за адресою: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Сумська, 1  

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ИЖ 27179, (ВМ5320ВС). 

Місцезнаходження: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Сумська, 1. 

Назва балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області 
(код за ЄДРПОУ 21108013). 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 40009, м. Суми, вул. Пушкіна, 1, 
тел. (0542) 67-92-61, факс (0542) 67-98-99, Е-mail: info@sm.pfu.gov.ua. 
Відомості про об’єкт: транспортний засіб ИЖ 27179, (ВМ5320ВС) (легковий автомобіль); дер-

жавний реєстраційний номер ВМ5320ВС; номер шасі (кузова, рами) Y6L2717904L001393; 
ХTК27170040052003; тип колісного транспортного засобу – загальний легковий – загальний 

вантажопасажирський-В, 2003 року випуску; білого кольору; об’єм двигуна – 1569 см3; вид 
палива – бензин; потужність двигуна – 54,4/74 кВт/к.с; повна маса – 1750 кг. Пробіг за даними 
спідометра – 130757 км; пробіг за даними обліку – 130757 км. 

Кузов придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 

фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів : дверцят, крил, коробів. 
Відсік двигуна – лакофарбове покриття у задовільному стані. Салон у задовільному стані; двигун  

та шасі – придатні для подальшого використання – потребують профілактичних заходів  через 
довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх та передніх коліс мають мікротріщини. 
Електрообладнання потребує заміни акумуляторної батареї. В червні 2018 році закінчилася 

експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу. Зберігання автомобіля 
здійснювалось у гаражі. 

Судові рішення щодо даного об’єкта відсутні. 
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 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 аукціо-
ну. 

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

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 
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 – 3734,49 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1867,25 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1867,25 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону без умов – 373,45 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 186,73 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 186,73 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 Полтавській та 
Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 
Код за ЄДРПОУ 42769539 

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

Сумській областях 
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014 
Код ЄДРПОУ: 42769539 

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 
№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО 305299 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 

in foreign currency: 



Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions  
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.  

USREOU code: 42769539 
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 
№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial Bank «PRIVATBANK», 
Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.  
MFO: 331401 
USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 

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 14.00 за місцезнаходженням 
об’єкта: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Сумська, 1. 

Відповідальна особа: начальник відділу обслуговування громадян № 8 Головного управління 
Пенсійного фонду України в Сумській області – Марєєва Алла Василівна, тел. (066) 590-78-47. 
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник 

відділу приватизації та управління корпоративними правами держави Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Наталія Михайлівна. 

Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32. 

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 Полтавській та Сумській 
областях від 17.05.2021 № 349. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-21-000004-2. 

Період між аукціоном: 

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 37,34 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 18,67 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 18,67 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. 
 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці 

Крим та м. Севастополі про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації державної 
власності – окремого майна – «Автомобіль ГАЗ – 5301 № 91-03 ХОС», що знаходиться за адресою: 



Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17 та перебував на балансі ліквідованого  
ВАТ «АТП – 16561» (код за ЄДРПОУ 3119196) 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: «Автомобіль ГАЗ – 5301 № 91-03 ХОС». 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17. 

Найменування балансоутримувача: ВАТ «АТП – 16561»,  

код за ЄДРПОУ 3119196, ліквідований. Дата запису про державну реєстрацію припинення 
юридичної особи 08.12.2006. 

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру об’єктів  державної власності щодо державного майна, 

забезпечення функцій управління щодо об’єкта приватизації здійснює за територіальною ознакою 
Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській  області, Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі. 

Відомості про об’єкт приватизації. 

Найменування, характеристики: «Автомобіль ГАЗ – 5301 № 91-03 ХОС» – колісний 
транспортний засіб, тип – вантажний автомобіль, марка – ГАЗ, модель – 5301, 
вантажопідйомність – 4,0 т, державний реєстраційний номер 91-03 ХОС. Номер шасі згідно з 

технічним паспортом 0661478, номер двигуна згідно з технічним паспортом 0050097. Інвентарний 
номер 338. Технічний паспорт ВП № 185424 від 07.04.1982, колір – сірий. Одометр, двигун, навісне 

обладнання – відсутні. Кабіна – розукомплектована, додаткове обладнання – відсутнє, рік випуску – 
1982, строк експлуатації – більш 39 років. 

Технічний стан: транспортний засіб не на ходу, не експлуатується, зберігається на відкритій  

території, розукомплектований. Відсутні: електротехнічне обладнання, карбюратор, розподілювач, 
реле електросистем, електросистема з її обладнанням, засоби освітлення, АКБ та генератор, датчики 
та вимірювальні пристрої, радіатор, панель приборів, рульова колонка та ін. Деталі ходової частини 

шасі та кабіна вражені корозією. Шини: має місце крихкість матеріалу, його тріщини, руйнування. 

Договори оренди щодо об’єкта рухомого майна відсутні. 

Функціональне використання: не використовується. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

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

16.06.2021. 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, аукціоні із 

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-

ного 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 «Автомобіль ГАЗ – 5301 № 91-03 
ХОС», який розміщений за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17, 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII (зі змінами), 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 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII. 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені 
частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 
від 18.01.2018 № 2269-VIII. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 

аукціону з умовами : 8 539,00 грн (вісім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять грн 00 коп.); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 4 269,50 грн (чотири тисячі двісті шістдесят дев’ять грн 50 
коп.); 



аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій : 
4 269, 50 грн (чотири тисячі двісті шістдесят дев’ять грн 50 коп.). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

РОЗМІР ГАРАНТІЙНОГО ВНЕСКУ (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 

аукціону з умовами : 853,90 грн (вісімсот п’ятдесят три грн 90 коп.); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 426,95 грн (чотириста двадцять шість грн 95 коп.); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій : 
426, 95 грн (чотириста двадцять шість грн 95 коп.). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті грн 00 коп.). 

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. 

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. 

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

об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 

майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, на оплату послуги, 
наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта 

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 
2 750,00 грн (дві тисячі сімсот п’ятдесят 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 Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній  

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 
Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аукціо-

ну реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 

електронного аукціону гарантійного внеску 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). 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 21295778 
в іноземній валюті: 

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

Адреса: місто 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)  

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем 
його розташування: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17 за попереднім 

узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 

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: Белінська Олена Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

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. 

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. 

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 
необхідно в письмовій формі звернутись до Регіонального відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 

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. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та 
документами можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці 
Фонду державного майна України : http://www.privatization.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 в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі від 30.03.2021 № 257 «Про затвердження протоколу засідання 
аукціонної комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності окремого 

майна – «Автомобіль ГАЗ – 5301 № 91-03 ХОС». 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій  

системі:  
UA-AR-P-2021-01-14-000009-3. 

Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 22 календарних дні. 
Крок аукціону для: 
аукціону з умовами : 85,39 грн (вісімдесят п’ять грн 39 коп.); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 42,70 грн (сорок дві грн 70 коп.); 
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій : 

42,70 грн (сорок дві грн 70 коп.). 
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 в Херсонській області, Автономній Республіці 
Крим  

та м. Севастополі про продаж на аукціоні з умовами  
об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – «Автомобіль ГАЗ – 5312 № 87-
69 ХОН», що знаходиться за адресою: Херсонська обл.,  

м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17 та перебував на балансі ліквідованого ВАТ «АТП – 
16561»  

(код за ЄДРПОУ 3119196) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: «Автомобіль ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН». 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17. 
Найменування балансоутримувача: ВАТ «АТП – 16561», код за ЄДРПОУ 3119196, ліквідований. 

Дата запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи 08.12.2006. 

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру об’єктів  державної власності щодо державного майна, 
забезпечення функцій управління щодо об’єкта приватизації здійснює за територіальною ознакою 

Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській  області, Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі. 
Відомості про об’єкт приватизації. 

Найменування, характеристики: «Автомобіль ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН» – колісний 
транспортний засіб, тип – вантажний автомобіль, марка – ГАЗ, модель – 5312, 

вантажопідйомність – 4,5 т, державний реєстраційний номер 87-69 ХОН. Номер шасі згідно з 
техпаспортом 1155264, номер двигуна згідно з техпаспортом 0281334. Інвентарний номер 336. 
Технічний паспорт ВП № 708919 від 27.01.1988, колір КТЗ – блакитний. Одометр, двигун, навісне 

обладнання – відсутні. Кабіна – розукомплектована, додаткове обладнання відсутнє, рік випуску – 
1987, строк експлуатації – більш 34 років. 

Технічний стан : КТЗ не на ходу, не експлуатується, зберігається на відкритій території;  
розукомплектований. Відсутні: електротехнічне обладнання, карбюратор, розподілювач, реле 
електросистем, електросистема з її обладнанням, засоби освітлення, АКБ та генератор, датчики та 

вимірювальні пристрої, радіатор, панель приборів, рульова колонка та ін . Деталі ходової частини 
шасі та кабіна вражені корозією. Шини : має місце крихкість матеріалу, його тріщини, руйнування. 

Договори оренди щодо об’єкта рухомого майна, відсутні. 
Функціональне використання: не використовується. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

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

24.06.2021. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із 

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон-

ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного 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 «Автомобіль ГАЗ – 5312 № 87-69 
ХОН», який розміщений за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17, 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII (із змінами), 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 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII. 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені 
частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 
від 18.01.2018 № 2269-VIII. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 
аукціону з умовами : 8 539,00 грн (вісім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять грн 00 коп.); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 4 269,50 грн (чотири тисячі двісті шістдесят дев’ять грн 50 
коп.); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій : 

4 269, 50 грн (чотири тисячі двісті шістдесят дев’ять грн 50 коп.). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

РОЗМІР ГАРАНТІЙНОГО ВНЕСКУ (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 
аукціону з умовами : 853,90 грн (вісімсот п’ятдесят три грн 90 коп.); 
аукціону із зниженням стартової ціни: 426,95 грн (чотириста двадцять шість грн 95 коп.); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
426,95 грн (чотириста двадцять шість грн 95 коп.). 

Розмі реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті грн 00 коп.). 

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. 
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. 
УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 

майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, на оплату послуги, 
наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта 
приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 
2 750,00 грн (дві тисячі сімсот п’ятдесят 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 Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній  
Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 
Ра хун ок № UA948201720355539001000001233 (для пе рера хува ння  сп ла чени х учасн ика ми  аукціону  

ре єстра цій ни х внес ків п ротягом п’я ти робочи х дн ів з дня п рове де ння  еле ктрон ного а укціону та  

проведе ння  пе ремож це м аукціон у роз ра хун ків за  п ри дба ний  об’єкт п ри ватизац ії).  
Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 

електронного аукціону гарантійного внеску 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). 

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



Код за ЄДРПОУ 21295778 
в іноземній валюті: 

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

Адреса: місто 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) 

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

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем 

його розташування: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17 за попереднім 

узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 

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: Белінська Олена Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

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

15.45, вебсайт: www.spfu.gov.ua. 

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

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 
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. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та 
документами можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці 

Фонду державного майна України : http://www.privatization.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 в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі від 30.03.2021 № 258 «Про затвердження протоколу засідання 

аукціонної комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності окремого 
майна – «Автомобіль ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН». 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій  

системі: 
UA-AR-P-2021-01-14-000008-3. 

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 : 85,39 грн (вісімдесят п’ять грн 39 коп.); 
аукціону із зниженням стартової ціни: 42,70 грн (сорок дві грн 70 коп.); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій : 
42,70 грн (сорок дві грн 70 коп.). 

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 в Херсонській області, Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі про продаж на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – «Склад малоцінного інвентаря, літ. І, загальною площею 408,4 м2», за адресою: вул. 
Степова, 15в, с. Рибальче, Голопристанський р-н, Херсонська обл., що перебуває на балансі 
Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра  

(код за ЄДРПОУ 01039040) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: «Склад малоцінного інвентаря, літ. І, загальною площею 

408,4 м2». 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Степова, 15в, с. Рибальче, Голопристанський р-н, Херсонська 
обл. 

Найменування балансоутримувача: Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код 
за ЄДРПОУ 01039040). 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. Торгова, 37, м. Херсон, 73000, 

тел. (0552) 46-04-56, факс (0552) 49-53-79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Склад 

малоцінного  
інвентаря, 

літ. І 

вул. Степова, 15в, 
с. Рибальче, 

Голопристанський р-
н, Херсонська 

область 

408,4 1004637065223 
1251 – 
Будівлі 

промислові 

Ви тяг з Де р-
жав ного 

ре єстру 
ре чови х пра в 

на  нерухоме  
май н о п ро 
ре єстра цію  

пра ва  
влас нос ті 

204271168. 
Да та  
ре єстра ції : 

11.03.2020. 
Номе р зап ис у: 

35952141. 
На каз, се рія та  
номе р: 60-Б, 

ви дан ий  
05.07.2018 

Де ржав ни м 
аген тств ом 
водни х 

рес урс ів 
Україн и; а кт 
прий ман ня-

пере да чі 
нерухомого 

май на , серія та  
номе р: б /н, 
ви дан ий  

01.03.2019 
Де ржав ни м 

аген тств ом 
водни х 
рес урс ів 

Україн и  

Державна.  
Басейнове 

управління 
водних 

ресурсів 
нижнього  
Дніпра,  

код за 
ЄДРПОУ 

01039040 

 

Склад малоцінного інвентаря, літ. І – одноповерхова будівля загальною площею 408,4 м2, рік 
побудови – 1985. Висота споруди – 5 м, фундамент бетонний, стіни та перегородки з цегли, з/б 
перекриття, підлога цементна, дах та покрівля шиферні. 

Об’єкт приватизації розташований на відстані 88 км від обласного центру – м. Херсон та 43 км 

від колишнього районного центру – м. Гола Пристань. Під’їзні шляхи мають зруйноване 
асфальтоване покриття, що переходить у ґрунтові дороги. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. 
Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта 

приватизації, не укладались. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

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

24.06.2021. 



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 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 аукціо-

ну. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 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 електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – «Склад малоцінного інвентаря, літ. І, 

загальною площею 408,4 м2», за адресою: вул. Степова, 15в, с. Рибальче, Голопристанський р-н, 
Херсонська обл. здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII (із змінами), 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 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII. 
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені 

частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 
від 18.01.2018 № 2269-VIII. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 

аукціону без умов – 12 149,00 грн (дванадцять тисяч сто сорок дев’ять грн 00 коп.); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 074,50 грн (шість тисяч сімдесят чотири грн 50 коп.); 
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

6 074,50 грн (шість тисяч сімдесят чотири грн 50 коп.). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

РОЗМІР ГАРАНТІЙНОГО ВНЕСКУ (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 
аукціону без умов – 1 214,90 грн (одна тисяча двісті чотирнадцять грн 90 коп.); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 607,45 грн (шістсот сім грн 45 коп.); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 
607,45 грн (шістсот сім грн 45 коп.). 

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

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. 
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 

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 в Херсонській області, Автономній  
Республіці Крим та м. Севастополі 



Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аукціо-
ну реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 
Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 

електронного аукціону гарантійного внеску 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). 

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

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) 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем 
його розташування: вул. Степова, 15в, с. Рибальче, Голопристанський р-н, Херсонська обл. за 
попереднім узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення Фонду державного 

майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта: Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Контактна особа від Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, яка є 

відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Федченко Дмитро Вікторович, 
тел. моб. (095) 318-78-13. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 
73000. 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, вебсайт: www.spfu.gov.ua. 

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 
необхідно в письмовій формі звернутись до Регіонального відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 

проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніш ніж за 2 
робочих дні до дати проведення аукціону. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації з фотографічними зображеннями та 
документами можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці 
Фонду державного майна України : http://www.privatization.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 в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі від 17.05.2021 № 362. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-11-000009-3. 

Період між аукціонами: 

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

та подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 
Крок аукціону для: 
аукціону без умов : 121,49 грн (сто двадцять одна грн 49 коп.); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 60,75 грн (шістдесят грн 75 коп.); 
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій : 

60,75 грн (шістдесят грн 75 коп.). 
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 в Херсонській області, Автономній Республіці 

Крим та м. Севастополі про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – «Частина будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. «А» площею 171,9 м2, огорожа з 

плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2», що перебуває на балансі Басейнового управління водних 
ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 01039040) та  роз та ш ован ий  за  а дрес ою : м. Херс он , 

вул. Ви шне ва , 60 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: «Частина будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. 

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

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

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

01039040. 
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт: 

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

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

Об’єкт приватизації розташований на околиці міста. Поруч з об’єктом приватизації знаходяться 

житлові будинки. Під’їзні шляхи мають зруйноване асфальтоване покриття, що переходить у 
ґрунтові під’їзні шляхи. Паркування транспорту не можливе. 

Право власності зареєстровано 01.06.2020, реєстраційний номер об’єкта 2092725165101. 

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою загальною площею 0,4570 
га. Цільове призначення (використання) земельної ділянки – під адміністративно-господарчою 

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

приватизації, не укладалися. 

Фотографічне зображення об’єкта: додається. 

 

 

 



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

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

24.06.2021. 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 з умовами, аукціоні із зниженням стартової 
ціни встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем 

його розташування: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, за попереднім узгодженням з контактною особою 

від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі. 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта: Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Контактна особа Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, яка є відповідальною  
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Свиридецький Олександр Михайлович 

(+380958449359). 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 

73000. 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, веб-сайт: www.spfu.gov.ua. 
Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 

необхідно в письмовій формі звернутись до Регіонального відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 
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. 
З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та 

документами можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці 

Фонду державного майна України : http://www.privatization.gov.ua.  

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – «Частина будівлі ремонтно-

механічної майстерні літ. «А» площею 171,9 м2, огорожа з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2», 
який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 

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

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – «Частина будівлі ремонтно-механічної 

майстерні літ. «А» площею 171,9 м2, огорожа з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2», який 
розташований за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, повинен відповідати вимогам, передбаченим 
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

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

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

677 107,00 грн (шістсот сімдесят сім тисяч сто сім грн 00 копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 67 710,70 грн (шістдесят сім тисяч сімсот десять грн 70 коп.). 



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

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

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

коп.). 

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

ПОКРОКОВОГО ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ТА ПОДАЛЬШОГО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ: 338 553,00 грн (триста тридцять вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят три грн 00 коп.). 
Розмір гарантійного внеску: 33 855,35 грн (тридцять три тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять грн 35 

коп.). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті гривен 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. 
УМОВИ ПРОДАЖУ: покупець зобов’язаний компенсувати витрати на проведення незалежної 

оцінки об’єкта приватизації в сумі 3 000,00 грн (три тисячі грн 00 коп.) в місячний строк з дати 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

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 15.03.2021 № 187 «Про затвердження умов продажу об’єкта 
малої приватизації окремого майна – «Частина будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. «А» 

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

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2021-01-14-000004-3. 

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

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

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

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 6 771,07 грн (шість тисяч сімсот сімдесят одна гривня 07 
коп.). 
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 3 385,53 грн (три тисячі триста 

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі про продаж на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації державної 

власності – окремого майна – «Частина комплексу будівель цеху «Електроремонт» у складі: «А» – 

будівля ремонтно-механічної майстерні загальною площею 1834 м2 (інв. № 101310134), «Г» – 

будівля охорони та бухгалтерії загальною площею 20,5 м2 (інв. № 101310135), «Е» – будівля 

для зберігання ємностей загальною площею 3,8 м2 (інв. № 101310136), «З» – трансформаторна 

підстанція загальною площею 37,3 м2 (інв. № 101310138), «І» – вбиральня (інв. № 101310137), 
№ 1,3,4 – огорожа (інв. № 101330038)», за адресою: вул. Мелітопольська, 8, с. Тавричанка, 

Каховський р-н, Херсонська обл., який перебуває на балансі Каховського міжрайонного управління 
водного  

господарства Басейнового управління водних ресурсів  
нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 04394579) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: «Частина комплексу будівель цеху «Електроремонт» у 

складі: «А» – будівля ремонтно-механічної майстерні загальною площею 1834 м2 

(інв. № 101310134), «Г» – будівля охорони та бухгалтерії загальною площею 20,5 м2 

(інв. № 101310135),  

«Е» – будівля для зберігання ємностей загальною площею 3,8 м2 (інв. № 101310136), «З» – 

трансформаторна підстанція загальною площею 37,3 м2 (інв. № 101310138), «І» – вбиральня 

(інв. № 101310137), № 1, 3, 4 – огорожа (інв. № 101330038)». 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка, 

вул. Мелітопольська, 8. 
Найменування балансоутримувача: Каховське міжрайонне управління водного господарства 

Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 04394579), юридична 

адреса: Південна продбаза, вул. Соборності,132, м. Каховка, 74800, тел. (05536) 5-55-65. 



Відомості про об’єкт приватизації 

(нерухоме майно) 

Назва  

«Частина комплексу будівель цеху «Електроремонт» у складі: «А» – будівля 

ремонтно-механічної майстерні загальною площею 1834 м2 (інв. № 101310134), 

«Г» – будівля охорони та бухгалтерії загальною площею 20,5 м2 
(інв. № 101310135), «Е» – будівля для зберігання ємностей загальною площею 

3,8 м2 (інв. № 101310136), «З» – трансформаторна підстанція загальною 

площею 37,3 м2 (інв. № 101310138), «І» – вбиральня (інв. № 101310137), № 1, 3, 
4 – огорожа (інв. № 101330038)» 

Адреса розташування  

Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка, вул. Мелітопольська, 8 

Загальна площа  

1895,6 м2 

Реєстраційний номер  

621307465235 

Функціональне 

використання 

1220.9 – Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 

Підстава виникнення 

права власності  

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру 
прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон відчудження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта 
нерухомого майна від 13.05.2021, номер інформаційної довідки 256208439, 
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності від 20.04.2015, номер запису про право власності: 9417415 

Форма власності 

та власник 

Державна. Каховське міжрайонне управління водного господарства 
Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 

04394579) 

 
Опис об’єкта: об’єкт малої приватизації складається з двоповерхової будівлі ремонтно-

механічної майстерні загальною площею 1834 м2, одноповерхових будівель (будівля охорони та 

бухгалтерії загальною площею 20,5 м2, будівлі для зберігання ємностей загальною площею 3,8 м2, 

трансформаторної підстанції загальною площею 37,3 м2 , вбиральні, огорожі). Стіни з цегли, 
фундамент залізобетонний, перекриття – залізобетонні плити, підлога – лінолеум та керамічна 
плитка, двері та вікна – дерев’яні, покрівля шиферна, огорожа – бетонні плити, ворота металеві. 
Наявні: каналізація, водо- електропостачання, водяне опалення. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  

 

Земельна ділянка 

 



Адреса розташування  

 

Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка, вул. Мелітопольська, 
8 

 

Площа земельної ділянки (м2)  

 

20351 

 

Кадастровий номер земельної 

ділянки 

 

6523585000:06:014:0001 
 

Цільове призначення земельної 

ділянки 

 

Для розміщення та обслуговування цеху «Електроремонт» 

 

Форма власності, підстава на право 

користування земельною ділянкою, 

інформація про обтяження  

 

Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого речового права від 19.11.2015, номер 
запису про інше речове право: 12116331 від 13.11.2015. Державний акт 

на право постійного користування земельною ділянкою, 
Розпорядження голови Каховської районної державної адміністрації 
№ 787 від 30.12.2008 року, серія та номер: ЗАА002100-030972400004 

від 05.05.2009, видавник:  
Каховська державна адміністрація. 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень,  
індексний номер: 26273630 від 19.11.2015 

 

 
Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта 

приватизації, не укладались. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

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

24.06.2021. 

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 без умов, аукціоні 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 аукціо-
ну. 

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

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – «Частина 
комплексу будівель цеху «Електроремонт» у складі: «А» – будівля ремонтно-механічної майстерні 

загальною площею 1834 м2 (інв. № 101310134), «Г» – будівля охорони та бухгалтерії загальною 

площею 20,5 м2 (інв. № 101310135), «Е» – будівля для зберігання ємностей загальною площею 

3,8 м2 (інв. № 101310136), «З» – трансформаторна підстанція загальною площею 37,3 м2 
(інв. № 101310138), «І» – вбиральня (інв. № 101310137), № 1, 3, 4 – огорожа (інв. № 101330038)» за 
адресою: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка, вул. Мелітопольська, 8, здійснюється 



відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». Аук-
ціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 

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

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

частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 
від 18.01.2018 № 2269-VIII. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 
аукціону без умов : 2 659 205,00 грн (два мільйони шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч двісті п’ять грн  

00 коп.); 

аукціону із зниженням стартової ціни : 1 329 602,50 грн (один мільйон триста двадцять дев’ять 
тисяч шістсот дві грн 50 коп.); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій : 
1 329 602,50 грн (один мільйон триста двадцять дев’ять тисяч шістсот дві грн 50 коп.). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

РОЗМІР ГАРАНТІЙНОГО ВНЕСКУ (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 
аукціону без умов : 265 920,50 грн (двісті шістдесят п’ять тисяч дев’ятсот двадцять грн 50 коп.); 

аукціону із зниженням стартової ціни : 132 960,25 грн (сто тридцять дві тисячі дев’ятсот шістдесят 
грн 25 коп.); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій : 132 

960,25 грн (сто тридцять дві тисячі дев’ятсот шістдесят грн 25 коп.). 
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті грн 00 коп.). 

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. 

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 

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 в Херсонській області, Автономній  

Республіці Крим та м. Севастополі 
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 
Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аукціо-

ну реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 
електронного аукціону гарантійного внеску 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). 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код за ЄДРПОУ 21295778 
в іноземній валюті: 

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



Адреса: місто Херсон, проспект 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)  
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

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

його розташування: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Тавричанка, вул. Мелітопольська, 8 за 
попереднім узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення Фонду державного 

майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 
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 Каховського міжрайонного управління водного господарства Басейнового 

управління водних ресурсів нижнього Дніпра, яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта: Манькова Інна Ігорівна, тел. (05536) 5-55-65. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: 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 звернутись до Регіонального відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 

проспект Ушакова, 47 не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати проведення аукціону. 
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 

15.45; вебсайт: www.spfu.gov.ua. 
З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та 

документами можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці 

Фонду державного майна України : http://www.privatization.gov.ua.  

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній  
Республіці Крим та м. Севастополі від 17.05.2021 № 363 «Про затвердження протоколу засідання 
аукціонної комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності – окремого 

майна – «Частина комплексу будівель цеху «Електроремонт» у складі: «А» – будівля ремонтно-

механічної майстерні загальною площею 1834 м2 (інв. № 101310134), «Г» – будівля охорони та 

бухгалтерії загальною площею 20,5 м2 (інв. № 101310135), «Е» – будівля для зберігання ємностей 

загальною площею 3,8 м2 (інв. № 101310136), «З» – трансформаторна підстанція загальною 

площею 37,3 м2 (інв. № 101310138), «І» – вбиральня (інв. № 101310137), № 1, 3, 4 – огорожа 
(інв. № 101330038)». 

Унікальний код, присвоєний об’єкту малої приватизації під час публікації в електронній  
торговій системі:  

UA-AR-P-2021-02-11-000008-3. 
Період між аукціонами: 
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 



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

Крок аукціону для: 
аукціону без умов : 26 592,05 грн (двадцять шість тисяч п’ятсот дев’яносто дві грн 05 коп.); 
аукціону із зниженням стартової ціни : 13 296,03 грн (тринадцять тисяч двісті дев’яносто шість 

грн 03 коп.); 
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій : 

13 296,03 грн (тринадцять тисяч двісті дев’яносто шість грн 03 коп.). 
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. 

 

 
м. КИЇВ 

 
НФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України  

по м. Києву про продаж об’єкта малої приватизації –  
єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-дослідна виробничо-технічна 

агенція  
«Стратегія регіонального розвитку» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства  

«Науково-дослідна виробничо-технічна агенція  

«Стратегія регіонального розвитку». 

Місцезнаходження (юридична адреса): м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9. 
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 35829997. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021 – 9 осіб. 
Основним видом економічної діяльності відповідно до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є діяльність у сфері 

інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 5765,00 тис. грн, у тому числі 

експортної – 0 тис. грн. 
Основна номенклатура продукції: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 

послуг технічного консультування в цих сферах. 

Продукція на експорт за 2020 р. не реалізовувалась. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн  

2019 р. 5386,70 5386,70 

2020 р. 5765,00 5765,00 

 

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній 

звітній період 

№ 
з/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 31.03.2021 

1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн  1925,00 3399,00 3204,00 1334,00 

1.1 Необоротні активи тис. грн  67,00 67,00 117,00 72,00 

1.1.1 Балансова вартість тис. грн  7,00 7,00 42,00 34,00 



№ 
з/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 31.03.2021 

нематеріальних активів  

1.1.2 Балансова вартість незавершених 

капітальних інвестицій 

тис. грн   – – – – 

1.1.3 Балансова вартість основних 
засобів  

тис. грн  56,00 56,00 71,00 38,00 

1.1.4 Довгострокові фінансові 

інвестиції 

тис. грн  – – – – 

1.2 Оборотні активи тис. грн      

1.2.1 запаси тис. грн  9,00 9,00 17,00 13,00 

1.2.2 сумарна дебіторська 
заборгованість (форма № 1, рядок 
1125 + 1130 + 1135 + 1140 + 1145 

+ 1155) 

тис. грн  1206,00 1461,00 773,00 88,00 

1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн  608,00 1735,00 2224,00 1050,00 

2. Пасиви тис. грн  1925,00 3399,00 3204,00 1334,00 

2.1 Власний капітал (форма № 1, 
рядок 1495) 

тис. грн  -421,00 -420,00 -416,00 -500,00 

2.2 Довгострокові зобов’язання 

(форма № 1, рядок 1595) 

тис. грн  – – – – 

2.3 Поточні зобов’язання, в тому 
числі: 

тис. грн. 2346,00 3819,00 3620,00 1834,00 

2.3.1 поточна кредиторська 
заборгованість сумарна (форма 

№1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 
1670) 

тис. грн. 2346,00 3819,00 3620,00 1834,00 

2.4 Прострочена кредиторська 

заборгованість, в тому числі за: 

тис. грн  – – – – 

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

2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн  – – – – 

2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн  – – – – 

2.4.4 розрахунками за товари, роботи, 
послуги  

тис. грн  – – – – 

3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн  3162,00 5387,10 5924,00 623,00 

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

тис. грн  3155,00 5386,70 5765,00 150,00 

3.2 Інші операційні доходи  тис. грн  7,00 0,4 159,00 473,00 

3.3 Інші фінансові доходи  тис. грн  – – – – 

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн  3155,00 5374,10 5859,2 1395,00 

4.1 Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

тис. грн  2260,00 4217,60 4304,00 529,00 

4.2 Адміністративні витрати тис. грн  770,00 877,50 1050,00 145,00 

4.3 Витрати на збут тис. грн  - 7,4 – – 



№ 
з/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 31.03.2021 

4.4 Інші операційні витрати тис. грн  116,00 264,4 485,0 721,00 

4.5 Інші витрати тис. грн  7,00 4,3 6,00 – 

4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн  2,00 2,90 14,2 – 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн  7,00 13,00 64,80 -772,00 

6. Середня кількість всіх працівників осіб 11 10 15 17 

7. Фонд оплати праці усіх 

працівників 

тис. грн  1111,00 1210,60 1876,00 152,00 

8. Середньомісячна заробітна плата грн  8416,7 10088,3 10422,2 8941,00 

 
Станом на 31.03.2021: 

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість, у тому числі: 

заборгованість із заробітної плати – 2 000 грн; 
податки з заробітної плати – 22 000 грн; 
заборгованість з податку на нерухоме майно, грн – відсутня; 

туристичний збір, грн – відсутня; 
фінансова допомога, грн – відсутня; 

інша кредиторська заборгованість – 1 810 000 грн. 
До складу єдиного майнового комплексу державного підприємства не входять об’єкти  

нерухомості та земельні ділянки. 

Майно, передане в оренду, відсутнє. 
На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації. 

Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального 

розвитку» орендує нежитлове приміщення, а саме: кімнату загальною площею 17,0 м2 та частину 

коридору площею 3,62 м2, що розташовані на 2-му поверсі інженерно-лабораторного корпусу, за 
адресою: м. Київ, просп. Соборності, 15/17 відповідно до договору оренди нежитлових приміщень 
від 20.12.2017 № 2017/24с. 

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

здійснює. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 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 аукціо-
ну. 

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 єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-дослідна 
виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів  малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із 

змінами). 



Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-дослідна 
виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» повинен відповідати вимогам, 

передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

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

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

встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. 

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

користування земельною ділянкою. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 1 334 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 667 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 667 000,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 133 400,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 66 700,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 66 700,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-дослідна виробничо-
технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» зобов’язаний від дати переходу права 

власності забезпечити: 

збереження профілю діяльності єдиного майнового комплексу – діяльність у сфері інжинірингу, 
геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, протягом одного року 

з дати переходу права власності на об’єкт приватизації; 

погашення протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації боргів із 
заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства, 

що склалися на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації; 

недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи власника чи уповноваженого ним 
органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про 

працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 
4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести 
місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

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

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

Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 19030825 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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



Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем його фактичного 

розташування: м. Київ, просп. Соборності, 15/17 за попередньою домовленістю. 

Телефон (067) 408-12-93, e-mail:info@strategia.gov.ua. 

Відповідальна особа: Рубан Юрій Якович. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

Телефон для довідок (044) 281-00-35. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по м.Києву від 18.05.2021 №1187. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-28-000001-2. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 13 340,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 6 670,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 6 670,00 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. 

 
 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна Державної установи «Південна виправна 

колонія (№ 51)» (65059, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації:  

Окреме майно Державної установи «Південна виправна колонія (№ 51) у складі:  

(10300001) КПП (літера 1Є) (заг. пл. 6,4 кв.м); 
(10300003) Гуртожиток (літера 2З) (заг. пл. 888,2 кв.м); 

(10300002) Адмінбудівля (літера Ж,Ш) (заг. пл. 1304,5 кв.м); 
(10300004) Баня (літера 2Д) (заг. пл. 824,1 кв.м); 
(10300005) Їдальня (літера Є) (заг. пл. 1437,5 кв.м); 

(10300007) Цех (літера 2Е) (заг. пл. 130,6 кв.м); 
(10300008) ДІЗО (літера А) (заг. пл. 265,3 кв.м); 

(10300010) Овочесховище (літера П) (заг. пл. 1381,5 кв.м); 
(10300011) Гуртожиток (літера 2Г) (заг. пл. 589,1 кв.м); 
(10300013) Флігер (літера З) (заг. пл. 231,6 кв.м); 

(10300014) Гуртожиток (літера 2А) (заг. пл. 2991,5 кв.м); 
(10300015) Гуртожиток (літера 2І) (заг. пл. 833,9 кв.м); 

(10300009) Вольєр (літера 1Д) (заг. пл. 17,8 кв.м); 
(10300021) Резервуар для води (літера №10) (150 куб.м); 
(10300022) Замощення (літера ІІI-VI) (заг. пл. 23399,64 кв.м); 



(10300024) Охоронна вежа (літера 1Й) (заг. пл. 16,6 кв.м); 
(10300026) Огорожа (літера 1-7) (937,0 пог.м); 

(10300027) Охоронна вежа (літера 2К) (заг. пл. 21,9 кв.м); 
(10300028) Охоронна вежа (літера 1И) (заг. пл. 2,2 кв.м); 
(10300047) Внутрішня мережа зв'язку (235 пог.м); 

(10300023) Охоронна вежа (літера 1І) (заг. пл. 8,3 кв.м); 
(10300006) Будівля ПТУ (літера 1Б) (заг. пл. 692,6 кв.м); 

(10300016) Будівля довготривалих побачень (літера Б) (заг. пл. 568,5 кв.м); 
(10300029) Охоронна вежа (літера 2Ж) (заг. пл. 5,2 кв.м); 
(101300049) Допоміжна будівля (літера 1Г) (заг. пл. 11,2 кв.м); 

(101300050) Основне (літера 1Е) (заг. пл. 39 кв.м); 
(101300052) Майстерня (літера 1В) (заг. пл. 135,5 кв.м); 

(101300053) Будівля охорони (літера 1Ж) (заг. пл. 161,1 кв.м); 
(101300054) Основне (літера 1З) (заг. пл. 25,9 кв.м); 
(101300055) Пожежне депо (літера В) (заг. пл. 74,1 кв.м); 

(101300059) Допоміжна будівля (літера 1Я) (заг. пл. 15,3 кв.м); 
(101300060) Альтанка (літера 1Ю) (заг. пл. 2,1 кв.м); 

(101300061) Навіс (літера 1Ш); 
(101300062) Основне (літера Ї) (заг. пл. 1143,8 кв.м); 
(101300063) Допоміжна будівля (літера 1Щ) (заг. пл. 5,2 кв.м); 

(101300064) Туалет (літера 2Є) (заг. пл. 2,5 кв.м); 
(101300066) Навіс (літера 2Ї); 

(101300067) Допоміжна будівля (літера 1Л) (заг. пл. 5,8 кв.м); 
(101300068) Навіс (літера 1К); 
(101300069) Сарай (літера 2В) (заг. пл. 6,2 кв.м); 

(101300070) Навіс (літера 2Б); 
(101300071) Навіс (літера 1Ч); 

(101300072) Допоміжна будівля (літера 1Ф) (заг. пл. 4,5 кв.м); 
(101300073) Навіс (літера 1У); 
(101300075) Теплиця (літера 1Х); 

(101300076) Теплиця (літера 1Ц); 
(10300019) Майстерня (літера Х) (заг. пл. 58,3 кв.м); 

(10300017) Механічна майстерня (літера І) (заг. пл. 5106,9 кв.м); 
(10300014) Склад (літера Ч) (заг. пл. 540,8 кв.м); 
(10300001) Осн овне /Адмін будівля  (літера  1А) (заг. пл. 2003,6 кв.м) ;  

(10300009) Склад (літера Я) (заг. пл. 546,8 кв.м); 
(10300005) Вагова (літера Т) (заг. пл. 4,6 кв.м); 

(10300004) Основне (літера Ф) (заг. пл. 1286,7 кв.м); 
(10300007) Ваги (літера №14); 
(10300003) Цех (літера У) (заг. пл. 3014,8 кв.м); 

(10300010) Гараж (літера Ц) (заг. пл. 52,3 кв.м); 
(10300102) Дороги в'їзні (заг. пл. 350 кв.м); 

(10300103) Басейн для збору води (літера №13) (заг. пл. 20 кв.м); 
(10300013) Склад (літера Р) (заг. пл. 548,6 кв.м); 
(10300021) Навіс (літера 1Р) (заг. пл. 54,9 кв.м); 

(10300024) Навіс (літера 1С) (заг. пл. 39,1 кв.м); 
(10300025) Склад (літера Е) (заг. пл. 189,4 кв.м); 

(10300008) Цех (літера Г) (заг. пл. 668,4 кв.м); 
(10300016) Басейн для збору води (літера №11) (заг. пл. 24 кв.м); 
(10301606) Допоміжна будівля (літера 1Н) (заг. пл. 1,8 кв.м); 

(10301605) Основне (літера Щ) (заг. пл. 101,3 кв.м); 
(10300022) Гараж (літера 1Т) (заг. пл. 76,7 кв.м); 

(10300026) Цех (літера Д) (заг. пл. 245,7 кв.м); 
(10300023) Склад (літера Ю) (заг. пл. 93,3 кв.м); 
(10300018) Допоміжна будівля (літера 1П) (заг. пл.83,4 кв.м); 

(10300011) Навіс вагової (літера 1М) (заг. пл. 73,8 кв.м); 
(10300006) Ємність (літера №12) (заг. пл. 2,5 кв.м); 



(10300020) Літній душ (літера 1О) (заг. пл. 1 кв.м).  

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: 65059, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9.  

Балансоутримувач: Державна установа «Південна виправна колонія (№ 51)» (код за ЄДРПОУ 
08564133), адреса балансоутримувача: 65059, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9.  

Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно) 

Назва Адреса 

Загальн
а 

площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 
об’єкта в 

Державному 
реєстрі 

речових прав 
на нерухоме 

майно 

Функціональ
не 

використання 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 

Форма 
власності 

та власник 

КПП (літера 1Є)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

6,4 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Гуртожиток 
(літера 2З)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

888,2 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21 
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Адмінбудівля 

(літера Ж,Ш)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

1304,5 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  

Баня (літера 2Д)  м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

824,1 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 
№25435343

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  



Назва Адреса 

Загальн

а 
площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

об’єкта в 
Державному 

реєстрі 
речових прав 
на нерухоме 

майно 

Функціональ
не 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

4 

Їдальня (літера Є)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

1437,5 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Цех (літера 2Е)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

130,6 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

ДІЗО (літера А)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

265,3 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Овочесховище 

(літера П)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

1381,5 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  

Гуртожиток 

(літера 2Г)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

589,1 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 
закладів, 

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  



Назва Адреса 

Загальн

а 
площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

об’єкта в 
Державному 

реєстрі 
речових прав 
на нерухоме 

майно 

Функціональ
не 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Флігер (літера З)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

231,6 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Гуртожиток 
(літера 2А)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

2991,5 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Гуртожиток 
(літера 2І) 

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

833,9 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Вольєр (літера 1Д)  м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

17,8 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  



Назва Адреса 

Загальн

а 
площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

об’єкта в 
Державному 

реєстрі 
речових прав 
на нерухоме 

майно 

Функціональ
не 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

Резервуар для води 
(літера №10)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

150 
куб.м 

23174164511
01 

1274.2 
Резервуари 
та ємності 

інші 

Витяг з 
ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 
Міністерст
во юстиції 

України  

Замощення 
(літера ІІI-VI)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

23399,6
4 

23174164511
01 

2112.9 
Шляхи, 
вулиці, 

дороги та 
дорожні 

споруди інші 

Витяг з 
ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 
Міністерст
во юстиції 

України  

Охоронна вежа 
(літера 1Й)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

16,6 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 

слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 
Міністерст
во юстиції 

України  

Огорожа (літера 1-
7)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

937,0 
пог.м 

23174164511
01 

2421.1 
Огородження 

Витяг з 
ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 
Міністерст
во юстиції 

України  

Охоронна вежа 
(літера 2К)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

21,9 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 
в’язниць та 

слідчих 

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 
Витяг 

з ДРРПНМ

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  



Назва Адреса 

Загальн

а 
площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

об’єкта в 
Державному 

реєстрі 
речових прав 
на нерухоме 

майно 

Функціональ
не 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

ізоляторів  ** 
від 26.04.21 
№25435343

4 

Охоронна вежа 

(літера 1И)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

2,2 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  

Охоронна вежа 

(літера 1І)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

8,3 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  

Будівля ПТУ 

(літера 1Б)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

692,6 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  

Будівля 

довготривалих 
побачень  

(літера Б)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

568,5 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 

України  

Охоронна вежа м. Одеса, 5,2 23174164511 1274.3 Витяг з Державна, 



Назва Адреса 

Загальн

а 
площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

об’єкта в 
Державному 

реєстрі 
речових прав 
на нерухоме 

майно 

Функціональ
не 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

(літера 2Ж)  вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

01 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 
№25435343

4 

Міністерст
во юстиції 
України  

Допоміжна будівля 

(літера 1Г)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

11,2 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  

Основне (літера 1Е)  м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

39 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  

Майстерня 

(літера 1В)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

135,5 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  

Будівля охорони 

(літера 1Ж)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

161,1 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 
з ДРРПНМ

** 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 

України  



Назва Адреса 

Загальн

а 
площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

об’єкта в 
Державному 

реєстрі 
речових прав 
на нерухоме 

майно 

Функціональ
не 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

від 26.04.21 
№25435343
4 

Основне (літера 1З)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

25,9 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 
в’язниць та 

слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343
4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Пожежне депо 
(літера В)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

74,1 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 
в’язниць та 

слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343
4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Допоміжна будівля 
(літера 1Я)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

15,3 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 
в’язниць та 

слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343
4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Альтанка 
(літера 1Ю)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

2,1 23174164511
01 

1272.1 
Церкви, 

собори, 
костьоли, 

мечеті, 
синагоги та 
т.ін. 

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Навіс (літера 1Ш) м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

Витяг з 
ЄРОДВ* 

Державна, 
Міністерст



Назва Адреса 

Загальн

а 
площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

об’єкта в 
Державному 

реєстрі 
речових прав 
на нерухоме 

майно 

Функціональ
не 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

ка дорога, 9 виправних 
закладів, 
в’язниць та 

слідчих 
ізоляторів  

від 15.03.21
; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343
4 

во юстиції 
України  

Основне (літера Ї)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

1143,8 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 
в’язниць та 

слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343
4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Допоміжна будівля 
(літера 1Щ)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

5,2 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 
в’язниць та 

слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343
4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Туалет (літера 2Є)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

2,5 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 
в’язниць та 

слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343
4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Навіс (літера 2Ї) м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  



Назва Адреса 

Загальн

а 
площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

об’єкта в 
Державному 

реєстрі 
речових прав 
на нерухоме 

майно 

Функціональ
не 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

№25435343
4 

Допоміжна будівля 

(літера 1Л)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

5,8 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 

України  

Навіс (літера 1К)  м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 

України  

Сарай (літера 2В)  м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

6,2 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 

України  

Навіс (літера 2Б) м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 

слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 
Міністерст
во юстиції 

України  

Навіс (літера 1Ч)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 
виправних 

Витяг з 
ЄРОДВ* 
від 15.03.21

Державна, 
Міністерст
во юстиції 



Назва Адреса 

Загальн

а 
площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

об’єкта в 
Державному 

реєстрі 
речових прав 
на нерухоме 

майно 

Функціональ
не 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

закладів, 
в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

; 
Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

України  

Допоміжна будівля 

(літера 1Ф)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

4,5 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 

України  

Навіс (літера 1У) м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 

України  

Теплиця (літера 1Х) м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 

України  

Теплиця (літера 1Ц) м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 

слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 
від 26.04.21 

№25435343

Державна, 
Міністерст
во юстиції 

України  



Назва Адреса 

Загальн

а 
площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

об’єкта в 
Державному 

реєстрі 
речових прав 
на нерухоме 

майно 

Функціональ
не 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

4 

Майстерня 
(літера Х)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

58,3 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Механічна 
майстерня (літера І)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

5106,9 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Склад (літера Ч)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

540,8 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Основне/Адмінбуді

вля (літера 1А)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

2003,6 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  

Склад (літера Я)  м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

546,8 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 
закладів, 

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  



Назва Адреса 

Загальн

а 
площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

об’єкта в 
Державному 

реєстрі 
речових прав 
на нерухоме 

майно 

Функціональ
не 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Вагова (літера Т)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

4,6 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Основне (літера Ф)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

1286,7 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Ваги (літера № 14) м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Цех (літера У)  м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

3014,8 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  



Назва Адреса 

Загальн

а 
площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

об’єкта в 
Державному 

реєстрі 
речових прав 
на нерухоме 

майно 

Функціональ
не 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

Гараж (літера Ц)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

52,3 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 

слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 
Міністерст
во юстиції 

України  

Дороги в’їзні  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

350 пог 
м 

 2112.9 
Шляхи, 
вулиці, 

дороги та 
дорожні 

споруди інші 

Витяг з 
Єдиного 
реєстру 

об’єктів 
державної 

власності 
від 15.03.21 

Державна, 
Міністерст
во юстиції 

України  

Басейн для збору 

води (літера №13)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

20 23174164511

01 

1252.2 

Резервуари 
та ємності 

інші 

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 

України  

Склад (літера Р)  м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

548,6 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 

України  

Навіс (літера 1Р)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

54,9 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 

слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 
від 26.04.21 

№25435343

Державна, 
Міністерст
во юстиції 

України  



Назва Адреса 

Загальн

а 
площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

об’єкта в 
Державному 

реєстрі 
речових прав 
на нерухоме 

майно 

Функціональ
не 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

4 

Навіс (літера 1С)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

39,1 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Склад (літера Е)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

189,4 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Цех (літера Г)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

668,4 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Басейн для збору 

води (літера № 11)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

24 23174164511

01 

1252.2 

Резервуари 
та ємності 
інші 

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  

Допоміжна будівля 

(літера 1Н)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

1,8 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 
закладів, 

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  



Назва Адреса 

Загальн

а 
площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

об’єкта в 
Державному 

реєстрі 
речових прав 
на нерухоме 

майно 

Функціональ
не 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Основне (літера Щ)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

101,3 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Гараж (літера 1Т)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

76,7 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Цех (літера Д)  м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9 

245,7 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 

виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 

від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ
** 

від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України  

Склад (літера Ю)  м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

93,3 23174164511

01 

1274.3 

Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 
від 15.03.21
; 

Витяг 
з ДРРПНМ

** 
від 26.04.21 
№25435343

4 

Державна, 

Міністерст
во юстиції 
України  



Назва Адреса 

Загальн

а 
площа 

(м2) 

Реєстраційни
й номер 

об’єкта в 
Державному 

реєстрі 
речових прав 
на нерухоме 

майно 

Функціональ
не 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 
власності 

та власник 

Допоміжна будівля 
(літера 1П)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

83,4 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 

слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 
Міністерст
во юстиції 

України  

Навіс вагової 
(літера 1М)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

73,8 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 

слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 
Міністерст
во юстиції 

України  

Ємність 
(літера №12)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

2,5 23174164511
01 

1252.2 
Резервуари 
та ємності 

інші 

Витяг з 
ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 
Міністерст
во юстиції 

України  

Літній душ літера 
1О)  

м. Одеса, 
вул. Люстдорфсь
ка дорога, 9 

1 23174164511
01 

1274.3 
Будівлі 
виправних 

закладів, 
в’язниць та 

слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
ЄРОДВ* 
від 15.03.21

; 
Витяг 

з ДРРПНМ
** 
від 26.04.21 

№25435343
4 

Державна, 
Міністерст
во юстиції 

України  

 

______________ 
*ЄРОДВ – Єдиний реєстр об’єктів державної власності.  
**ДРРПНМ – Державний реєстр речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового 

права. 

 



 

Відомості про земельну ділянку 

Назва 
Адреса  

розташування 

Площа 

земель
ної 

ділянк

и (м2) 

Кадастровий 

номер земельної 
ділянки  

Цільове 

призначення 
земельної ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 
користування  

земельною 
ділянкою,  

інформація про 

обтяження 

Земельна 
ділянка.Реєстрац
ійний номер 

об’єкта в 
Державному 

реєстрі  
речових прав  
на нерухоме 

майно 
1680952651101 

м. Одеса, 
вул. Люстдор
фська дорога, 

9 

 5,9833 5110137300:56:00
2:0004 

Згідно з Витягом з 
Державного 
земельного 

кадастру НВ-
5116458912021 

цільове 
призначення: 03.01 
Для будівництва та 

обслуговування 
будівель органів 

державної влади та 
місцевого 
самоврядування.Ка

тегорія земель: 
Землі житлової та 

громадської 
забудовиВид 
використання 

земельної ділянки : 
для експлуатації та 

обслуговування 
будівель і споруд 
колонії 

 Форма власності –
державна; власник – 
держава України в 

особі Одеської 
обласної державної 

адміністрації.Витяг 
з Державного 
земельного 

кадастру НВ-
5116458912021.Дер

жавний акт на право 
постійного 
користування 

земельною 
ділянкою 17.02.2009 

серія ЯЯ205841 № 
030950500005.Обтя
ження відсутні.  

 
На земельній ділянці за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9 з кадастровим номером 

№5110137300:56:002:0004 площею 5,9833 га також розміщуються інші будівлі, які не входять до 

складу об’єкта приватизації та займають частину загальної площі. 
Розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 22.12.2020 № 978/од-2020 надано 

згоду державній установі «Південна виправна колонія (№ 51)» на поділ земельної ділянки. Після 
проведення відповідних робіт земельна ділянка з кадастровим номером № 5110137300:56:002:0004 
буде поділена. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 червня 2021року. 

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 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 без умов – 223 250 425,11 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 111 625 212,56 грн (без урахуванняПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 111 625 212,56 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону без умов – 22 325 042,51 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 162 521,26 грн (без урахуванняПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 11 162 521,26 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

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

за придбаний об’єкт: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та 
Миколаївській областях 

Рахунок: N UA118201720355589002000163735 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 43015722  
Для перерахування гарантійного внеску: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та 

Миколаївській областях 
Рахунок N UA888201720355229002001163735 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
Код за ЄДРПОУ: 43015722  
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем розташування об’єкта, 
звернувшись до організатора аукціону. 

Кон тактна  ос оба : пре дс тавн ик ба ланс оутри мува ча  – Кова ль  Ан дрій  Ва ле рій ови ч, тел. (093) 101-16-

78, адреса електронної пошти : optim_51@ukr.net.  
Організатор аукціону:  

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській  
областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, тел. (048) 731-50-28, 
телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51. Час роботи регіонального відділення з 8.00 

до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса 
електронної пошти : odesa@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 Одеській та Миколаївській 

областях від 21.05.2021 № 802.  
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-05-19-000006-1. 
 



Період між аукціонами: 

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

аукціон зі зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 
Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 2 232 504,25 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 116 252,13 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій –1 116 252,13 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

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

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

адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/info/elektronni-m ajdanchi ki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 


