
Інформаційне повідомлення 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській 

області  для продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна -  

водопод’ємна установка ВУ-10-304 

за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Великий шлях,  

балансоутримувач – ПАТ «Новоайдарська птахофабрика» (код за ЄДРПОУ 00851488)  

(далі – об’єкт) 

 

1) Інформація про об’єкт приватизації. 

Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., смт Новоайдар, вул. Великий шлях. 

Дані про об’єкт окремого рухомого майна: Об’єкт приватизації розмішений у селищі 

міського типу Новоайдар Луганської області, на територій колишньої птахофабрики,  в зоні з 

обмеженим доступом. Являє собою заглиблений колодязь, виконаний з залізобетонних 

кілець, всередині якого пластикові труби з під'єднаним насосом. За тривалістю 

використання, насос вийшов із строю. Об’єкт приватизації використовувався для підкачки 

води до штучної водойми.  
 

Балансоутримувач: Відкрите акціонерне товариство «Новоайдарська птахофабрика» 

(код за ЄДРПОУ 00851488), розташований за адресою: Луганська обл., смт Новоайдар, 

ліквідатор – арбітражний керуючий Єгоренков Кирило Олегович, мобільний телефон  

099-361-02-21. 

 

2) Інформація про аукціон. 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

Дата  і час проведення аукціону: 23 травня 2019 року. 

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 години 30 хвилин до 20 години 

30 хвилин 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 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного 

аукціону. 

 

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.  

Приватизація об’єкта приватизації - окремого майна – водопод’ємна установка                       

ВУ-10-304 за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Великий шлях здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 

визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 травня 2018 року № 432. 

Покупець даного об’єкту  має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
 

Стартова ціна об’єкта для: 
- аукціону без умов – 38,00 грн; 

- аукціону із зниженням стартової ціни – 19,00 грн; 

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 19,00 грн. 
 

Розмір гарантійного внеску для: 

- аукціону без умов – 3,80 грн; 

- аукціону із зниженням стартової ціни –  1,90 грн; 

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій - 1,90 грн. 



 

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн. 
 

Умови продажу: без умов. 

 

4) Додаткова інформація.  

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 

електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти; 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

- гарантійного внеску:  

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській 

області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Рахунок 

№ 37319070002543.  

- реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбаний об’єкт:   

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській 

області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Луганській області,  

МФО 804013, Рахунок № 37189506700001. 

в іноземній валюті: 

Найменування підприємства/Company Name: Регіональне відділення Фонду 

державного майна України по Луганській області; 

Рахунок підприємства у банку/The bank account of the company: 25208053700397 

Найменування банку/Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D 

HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE 

SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X 

Адреса підприємства/Company address: UA 93404, Луганська область, 

м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а 

IBAN Code: UA903047950000025208053700397 

Банки-кореспонденти/Correspondent banks 

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 001-1-000080 

SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent bank: 

CHASUS33 

Банк-кореспондент/Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA 

АБО 

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 890-0085-754 

SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent bank: 

IRVT US 3N 

Банк-кореспондент/Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, 

USA 

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 приватизації: у робочі дні з 9-00 до 14-00 за 

місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська обл., смт Новоайдар, вул. Великий 

шлях.  

 

 

 

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


Найменування організатора аукціону: 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області: 

Луганська обл., м. Cєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, к. 313, адреса веб-сайту 

http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/luhansk.html, тел. (06452) 4 23 68.  

Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними 

правами – 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.  

Телефон для довідок (06452) 4 23 68, адреса ел.пошти: marinkova_09@spfu.gov.ua 

 

5) Технічні реквізити. 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Луганській області від 16 квітня 2019 року № 140. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі UA-AR-P-2019-01-04-000008-3. 

Період між аукціонами: 

- аукціон без умов -  аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів; 

- аукціон із зниженням стартової ціни - аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів. 

Крок аукціону для: 

- аукціону без умов – 0,38 грн; 

- аукціон із зниженням стартової ціни – 0,19 грн; 

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 0,19 грн.  

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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