
 

Оголошено продаж об’єктів малої приватизації –«Відомості приватизації» № 62 

від 09.12.2020 
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

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

нежитлової будівлі загальною площею 398,1 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., 

м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 34, що перебуває на балансі ПрАТ «ДТЕК 

Павлоградвугілля» (код ЄДРПОУ 00178353)  

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля  

загальною площею 398,1 м2. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 34. 
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову будівлю літ. А загальною площею 

398,1 м2. Фундамент – ч. цегла; стіни – деревяні, обкладені цеглою; покрівля – шифер; перекриття – 

дерево; підлога та сходи – бетон. Підведені: електропостачання, водопровід, каналізація. Опалення – 
центральне. Державна реєстрація права власності від 22.07.2019, реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна 1878975412126. 

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилась.  
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: укладено договір оренди від 30.10.2012 

№ 12/01-5052-ОД (зі змінами), орендар – Релігійна організація «Релігійна громада Християнська 

церква «Нове покоління», орендована площа – 406,55 м2, орендна плата за травень 2018 р. – 7492,57 
грн, строк дії договору – до 29.07.2021. 

Інформація про балансоутримувача: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (код ЄДРПОУ 00178353), 

яке знаходиться за адресою: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 76. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
Дата і час проведення аукціону: 30 грудня 2020 року. Час проведення аукціону встановлюється 

електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів 

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

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

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

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

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

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

площею 398,1 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 34, 
що перебуває на балансі ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (код ЄДРПОУ 00178353), здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жавного і комунального майна» та 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

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



Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутн ість обмежень, встановлених 

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

продаж на аукціоні без умов – 47 228,30 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 23 614,15 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 23 614,15 грн. 
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується 

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

стартової ціни для кожного із способів (без урахування ПДВ):  

продаж на аукціоні без умов – 4722,83 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2361,42 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 2361,42 грн. 

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

року. 
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов. 

4. Додаткова інформація 

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

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Запорізькій та Кіровоградській областях.  
Код ЄДРПОУ 42767945. 

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

області, МФО 820172. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).  
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

Код ЄДРПОУ 42767945. 

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

області, МФО 820172. 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).  
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

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

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Коломоєць Вікторія Олександрівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: 
dkp1_12@spfu.gov.ua. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 



Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення 
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 30.11.2020 № 12/01-300-

РП. 
Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2020-06-01-000008-1. 

Період між аукціоном без  умов та аукціоном із зниж ення м стартової ціни, між  аук ціоном за 

методом покроков ого зниж ення  ціни та подальшого подання  цінових пропозицій:  25 календарних 

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

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із способів продажу: 
продаж на аукціоні без умов – 472,28 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 236,14 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 236,14 грн. 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі літ. 

А-1 площею 178,5 м2, у складі: прибудова літ. а-1, ґанок літ. а, склад літ. Б, що розташований за 

адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, Прохідний тупик, 6 та перебуває на балансі 

ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043)  

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля літ. А-1 площею 178,5 м2, у складі: 

прибудова літ. а-1, ґанок літ. а, склад літ. Б. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, Прохідний тупик, 6. 

Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову нежитлову будівлю літ. А-1 загальною 

площею 178,5 м2 (фундамент – цегла, підлога – дерево, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – 
дерево) з підвалом літ. під А-1 (фундамент – коп. кот., підлога – бетон, стіни – цегла, перекриття – 

дерево, сходи – цегла) та прибудовою літ. а-1 (фундамент – цегла, підлога – дерево, стіни – цегла, 
покрівля – шифер, перекриття – дерево, сходи – цегла), склад літ. Б (фундамент – цегла, стіни – 
метал, покрівля – шифер, перекриття – дерево) та бетонний ґанок літ. а. Підведені: 

електропостачання, водопостачання та каналізація.  
Державна реєстрація права власності від 25.04.2019, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 

майна 1823099712104. 
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка (кадастровий номер 1210400000:02:013:0044) 

площею 0,0377 га, на якій розміщена будівля, перебуває в оренді ПАТ «Дніпровський металургійний 

комбінат» на підставі договору оренди від 08.08.2005, орендодавець – Дніпродзержинська міська 
рада, цільове призначення – фактичне розміщення майстерні ЖРЕУ № 1 – 0,0204 га, під проходами, 

проїздами, площадками 0,0173 га.  
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні. 
Інформація про балансоутримувача: ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код за 

ЄДРПОУ 05393043), яке знаходиться за адресою: 51925, Дніпропетровська обл., м.  Кам’янське, 
вул. Соборна, 18-Б. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата і час проведення аукціону: 30 грудня 2020 року. Час проведення аукціону встановлюється 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).  



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

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

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

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі літ. А-1 площею 

178,5 м2, у складі: прибудова літ. а-1, ґанок літ. а, склад літ. Б, що розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, Прохідний тупик, 6 та перебуває на балансі ПАТ 
«Дніпровський металургійний комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043), здійснюється відповідно до 

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

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

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):  
продаж на аукціоні з умовами – 346 091,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 173 045,50 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 173 045,50 грн. 

На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується 
податок на додану вартість.  

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) 

стартової ціни для кожного із способів (без урахування ПДВ):  
продаж на аукціоні з умовами – 34 609,10 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 17 304,55 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 17 304,55 грн. 

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

року. 

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

здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 5 800,00 грн (п’ять тисяч вісімсот 

гривень 00 коп.) у місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу. 

4. Додаткова інформація 

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

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

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

Запорізькій та Кіровоградській областях.  

Код ЄДРПОУ 42767945. 
Рахунок UA958201720355549003000055549.  

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

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 



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

Код ЄДРПОУ 42767945. 
Рахунок: UA748201720355219003000055549.  

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

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

Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю 

за місцем розташування об’єкта.  

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 

9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. 
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Остащенко Ольга Сергіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: 

privat_12@spfu.gov.ua. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо нального відділення 
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 30.11.2020 № 12/01-301-
РП. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-01-11-000009-1. 

Період між аукціоном з умов ами та аукціоном із зниж ення м стартов ої ціни, між  аук ціоном за 

методом покроков ого зниж ення  ціни та подальшого подання  цінових пропозицій:  25 календарних 
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про 

приватизацію об’єкта малої приватизації.  
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 3 460,91 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 730,46 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 730,46 грн. 
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва «База будівельно-

монтажного управління, літ. А-1, А-3», що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 

м. Кам’янське, вул. Горобця, 24А 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: «База будівельно-монтажного управління, літ. А-1, А-3». 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Горобця, 24А. 

Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою незавершене будівництво, яке складається з:  
1) виробничого корпусу – прямокутна одноповерхова будівля із збірного залізобетону. Відритий 

котлован, виконана шлакова подушка, змонтовані збірні залізобетонні фундаменти, колони, ферми, 
плити покриття, стінові панелі, перегородки. Виконана рулонна покрівля. На покрівлі встановлені 
дефлектори. Всередині будівлі виконані бетонні поли, змонтовані металеві вікна (32 од.) із залізними 

решітками (5мх1м), зовнішні металеві ворота (4 од.). Змонтовані водопровід, фекальна та зливова 
каналізації. Змонтовано щити розподільчі – 3 од. 

2) адміністративно-побутового корпусу – прямокутна будівля із збірного. Відритий котлован, 
виконана шлакова подушка, змонтовані збірні залізобетонні фундаменти, колони, ригелі, діафрагми 



жорсткості, сходові марші і площадки, плити покриття і перекриття, стінові панелі. Виконані цегляні 
перегородки, покрівля, підготовка під підлоги. Вікна та двері відсутні.  

Загальна площа об’єкта становить 4386,4 м2. 
Право власності на об’єкт нерухомого майна зареєстровано 31.10.2019. Реєстраційний номер 

об’єкта нерухомого майна 1954841012104. 

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка розміром 1,5627 га, кадастровий номер 
1210400000:03:031:0086, перебуває в оренді АТ «ДНІПРОАЗОТ» (код за ЄДРПОУ 5761620).  

Цільове призначення – Підприємств іншої промисловості.  

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.  
Інформація про балансоутримувача: АТ «ДНІПРОАЗОТ» (код за ЄДРПОУ 5761620).  

Рівень будівельної готовності: літ. А-1 – 80 %, літ. А-3 – 60 %. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

Дата і час проведення аукціону: 30 грудня 2020 року. Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон-

ного аукціону. 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта  

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва «База будівельно-
монтажного управління, літ. А-1, А-3», що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 

м. Кам’янське, вул. Горобця, 24А та перебуває на балансі АТ «ДНІПРОАЗОТ» (код за ЄДРПОУ 
5761620), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жавного і 

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

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність обмежень, установлених 

частиною 2 статті 8 цього закону. 
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):  
продаж на аукціоні без умов – 4 792 704,28 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 396 352,14 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 396 352,14 грн. 
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується 

податок на додану вартість.  

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) 

стартової ціни для кожного із способів: 

продаж на аукціоні без умов – 479 270,43 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 239 635,21 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни  та подальшого подання 

цінових пропозицій – 239 635,21 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 м інімальної заробітної плати станом 

на 01 січня поточного року.  

Умови продажу об’єкту приватизації: без умов. 

4. Додаткова інформація 



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

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Запорізькій та Кіровоградській областях 
Код ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок №UA958201720355549003000055549  
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській 

області. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).  
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок: №UA748201720355219003000055549.  
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській 

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

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

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

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Конопля Людмила Григоріівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: 
dkp_12@spfu.gov.ua. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 02.12.2020 № 12/01-303-
РП. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2018-07-26-000121-2. 

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

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 
календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.  

Мінімальний крок аукціону на рівні 1% стартової ціни для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні без умов – 47 927,04 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 23 963,52 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 23 963,52 грн. 

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

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

 
 

 



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 – громадського будинку 

загальною площею 911,7 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Незалежності, 21а 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: громадський будинок загальною площею 911,7 м2. 

Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Незалежності, 21а.  
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Полтавській області (код ЄДРПОУ 

02361892) за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103. Телефон для довідок (0532) 500756.  

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва 
Адреса  

розташування 

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне 

використання 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма 

власності 
та власник 

Громадський 

будинок 

Полтавська обл., 

м. Хорол, 
вул. Незалежності, 
21а 

911,7 2186774353101 

Не 

використовується 
за своїм функціо-
нальним 

призначеням 

Свідоцтво 

про право 
власності на 
нерухоме 

майно, серія 
та номер: б/н, 

виданий 
15.11.2012, 
Виконавчий 

комітет 
Хорольської 

міської ради  

Державна; 

Державна 
служба 
статистики 

України, 
код 

ЄДРПОУ 
37507880 

 

Громадський будинок – триповерхова будівля, рік побудови – 1978, загальна площа – 911,7 м2, 
знаходиться на центральній вулиці м. Хорол. Громадський будинок збудований з цегли, фундамент  – 

бетон, покрівля – шифер, перекриття – з/бетонні плити, підлога бетонна, вкрита лінолеумом. 
Електрика, водопровід, каналізація – наявні. 

Відомості про земельні ділянки 

Назва 
Адреса 

розташування 

Площа 
земельної 

ділянки, 

м2 

Кадастровий номер зе-
мельної 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 зе-
мельної ділянки 

Цільове 
призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 
підстава на право 

користування 
земельною 

ділянкою, 
інформація про 

обтяження 

Земельна 
ділянка 

Полтавська обл., 

м. Хорол, 
вул. Незалежності, 

21а 

783 5324810100:50:002:0265 

Для будівниц-

тва та обслу-
говування 

будівель орга-
нів державної 
влади та 

місцевого 
самоврядування 

Державна власність; 

Державний акт на 
право постійного 

користування 
земельною ділянкою 
від 26.02.2008 ЯЯ 

225286, власник: 
Хорольська районна 

державна адмініст-
рація, код ЄДРПОУ 
04057267; 

користувач: Головне 
управління 

статистики у 
Полтавській області, 
код ЄДРПОУ 

02361892, 
обтяження прав на 
земельну ділянку не 

зареєстроване  

 

Перелік майна, яке передане в оренду, 

станом на 27.11.2020 

№ 

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 ПАТ КБ 

Приватбанк 

Нежитлове 

приміщення в 
триповерховій 

будівлі на 
першому 
поверсі 

3 

Розміщення банкоматів  Договір оренди 

від 22.12.2005 
№ 524/05-Н діє до 

21.07.2020 
(проводиться 
робота щодо 

продовження)* 

322,77 

2 Хорольська 
міська рада 

Нежитлове 
приміщення 

51,7 

Розміщення комунальної 
установи «Реєстраційна 

служба» 

Договір оренди 
від 10.01.2019 

№ 1/19, діє до 
10.12.2021 

9,75 



№ 
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) 

3 ТОВ 

«Альбатрос» 

Частина 

нежтлового 
приміщення 

76,5 

На площі 16,3 м2 – 
розміщення офісного 

приміщення, на площі 

60,2 м2 – розміщення 
суб’єкта 

господарювання, 
що здійснює побутове 
обслуговування 

населення, а саме: 
виготовлення та ремонт 

дерев’яних дверей та 
вікон за індивідуальним 
замовленням 

Договір оренди 

від 17.01.2017 
№ 5/17-Н, діє до 
17.12.2020*  

40,66 

4 ПП 

«Агрогруп» 

Нежитлове 

приміщення 

31,2 

Розміщення офісного 

приміщення 

Договір оренди 

від 12.09.2017 
№ 52/17-Н, діє до 
12.08.2020 

(проводиться 
робота щодо 

продовження)* 

74,42 

5 Головне 
територіальне 
управління 

юстиції у 
Полтавській 

області 

Вбудовані 
нежитлові 
приміщення 

211,9 

Розміщення 
структурного підрозділу 
ГТУЮ у Полтавській 

області 

Договір оренди 
від 18.06.2013 
№ 55/13-Б, діє до 

18.03.2022 

0,005 

 
___________ 

* У разі продовження строк договору оренди повинен бути в будь-якому разі не довшим ніж до 
моменту переходу права власності на майно до переможця аукціону, проведеного відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».  

Договори оренди пп. 2, 5 зберігають свою чинність для нового власника приватизованого майна 
згідно з частиною 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію дер жавного і комунального майна».  

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
Дата та час проведення аукціону: 12 січня 2021 року.  

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

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
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 – громадського будинку загальною 

площею 911,7 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Незалежності, 21а здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жавного і комунального майна»; 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

року № 432 (із змінами).  
Покупец повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна».  

Стартова ціна об’єкта приватизації для:  
аукціону без умов – 59676,89 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 29838,45 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 29838,45 грн (без урахування ПДВ).  

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

аукціону без умов – 5967,69 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2983,85 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2983,85 грн (без урахування ПДВ).  
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного 

року. 

4. Додаткова інформація 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них 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: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23  

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

SWIFT: PBANUA2Х 
Код ЄДРПОУ: 42769539  

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях 

Address: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23  
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA043314010000025208054200825 (EUR) 
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK» 
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE 

SWIFT: PBANUA2Х 
Code YeDRPOU: 42769539, 



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 місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Незалежності, 21а.  

ПІБ контактної особи на об’єкті: Плохотнюк Ольга Станіславівна, телефон: (0532)500756, 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) 500612.  

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 30 листопада № 1647. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-19-000005-2. 

Період між аукціонами: 
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 календарних днів;  
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 35 календарних днів.  
Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 596,77 грн; 
аукціон із зниженням стартової ціни – 298,38 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 298,38 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

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

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

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

 
 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

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

нежитлових будівель Ємільчинського управління водного господарства за адресою: 

Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Миколаївка, вул. Шевченка, 33 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлові будівлі Ємільчинського 

управління водного господарства.  

Місцезнаходження: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Миколаївка, вул. Шевченка, 33. 

Назва балансоутримувача: Олевське міжрайонне управління водного господарства (код ЄДРПОУ 
01033852). 

Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна адміністративна будівля загальною площею 

121,5 м2, будівля гаража загальною площею 163,0 м2, сарай загальною площею 40,5 м2, уборна та 
погріб. Фундамент кам’яний, стіни та перегородки цегляні, перекриття дерев’яні, дах – азбофанера, 
віконні та дверні прорізи дерев’яні, частково відсутні. Об’єкт за призначенням не використовується. 

Інженерні комунікації: електропостачання, пічне опалення. Фізичний стан задовільний.  



Об’єкт є державною власністю на підставі свідоцтва про право власності на нежитлові будівлі 
САВ № 291525 від 19.07.2011, дата реєстрації 09.09.2011, реєстраційний номер майна 34590745. 

Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею 0,2738 га, яка перебуває у постійному 
користуванні Ємільчинського управління водного господарства згідно з державним актом на право 

постійного користування серія ЯЯ № 072592 від 25.12.2012, кадастровий номер 
1821784201:05:002:0004. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 29 грудня 2020 року.  

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

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
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 Ємільчинського управління водного господарства за адресою: 
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Миколаївка, вул. Шевченка, 33 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 нежитлових будівель Ємільчинського управління водного господарства за адресою: 

Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Миколаївка, вул. Шевченка, 33 має в ідповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».  

Стартова ціна об’єкта для: 
аукціону з умовами – 94839,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 47419,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 47419,50 грн (без урахування ПДВ).  

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 9483,90 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 4741,95 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 4741,95 грн (без урахування ПДВ).  

Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.  
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %. 
Умови продажу об’єкта приватизації: 

покупець нежитлових будівель Ємільчинського управління водного господарства за адресою: 
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Миколаївка, вул. Шевченка, 33 зобов’язаний відшкодувати 

регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної 
оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 4950,00 грн у місячний термін з дати укладення договору 
купівлі-продажу. 

4. Додаткова інформація 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:  

в національній валюті: 



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

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)  

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)  
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062 

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

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

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

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

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

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

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях від 01.12.2020 № 698. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-05-28-000001-2. 

Період між аукціонами: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ц іни: 20 (двадцять) календарних днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 20 (двадцять) календарних днів.  
Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 948,39 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 474,20 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 474,20 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

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

нежитлових будівель Ємільчинського управління водного господарства за адресою: 

Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Яблунець, вул. Героїв Майдану, 80 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлові будівлі Ємільчинського 

управління водного господарства.  

Місцезнаходження: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Яблунець, вул. Героїв Майдану, 

80. 
Назва балансоутримувача: Олевське міжрайонне управління водного господарства (код ЄДРПОУ 

01033852). 



Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна адміністративна будівля загальною площею 

149,0 м2, одноповерхова цегляна будівля гаража загальною площею 141,5 м2, одноповерхова цегляна 
будівля сараю загальною площею 29,7 м2 та уборна. Фундамент кам’яний, стіни та перегородки 

цегляні, перекриття дерев’яні, дах – азбофанера, віконні та дверні прорізи дерев’яні, частково 
відсутні. Об’єкт за призначенням не використовується, знаходиться на околиці смт Ємільчине. 

Поруч розташована малоповерхова житлова забудова. Інженерні комунікації: електропостачання, 
пічне опалення. Фізичний стан задовільний. 

Об’єкт є державною власністю на підставі свідоцтва про право власності на нежитлові будівлі 

САВ № 291523 від 19.07.2011, дата реєстрації 09.09.2011, реєстраційний номер майна 34590396. 
Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею 0,2068 га, яка перебуває у постійному  

користуванні Ємільчинського управління водного господарства згідно з державним актом на право 
постійного користування серія ЯЯ № 072591 від 25.12.2012, кадастровий номер 
1821756000:02:001:0002. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата та час проведення аукціону: 29 грудня 2020 року.  

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

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

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20. 30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 

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 Ємільчинського управління водного господарства за адресою: 

Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Яблунець, вул. Героїв Майдану, 80 здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жавного і комунального майна»; 

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

Покупець нежитлових будівель Ємільчинського управління водного господарства за адресою: 
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Яблунець, вул. Героїв Майдану, 80 має відповідати 

вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер жавного і комунального 
майна». 

Стартова ціна об’єкта для: 

аукціону з умовами – 102124,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 51062,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 51062,00 грн (без урахування ПДВ).  

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 10212,40 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 5106,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 5106,20 грн (без урахування ПДВ).  

Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок. 

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

покупець нежитлових будівель Ємільчинського управління водного господарства за адресою: 
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Яблунець, вул. Героїв Майдану, 80 зобов’язаний 
відшкодувати Регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для 

здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 4500,00 грн у місячний термін з дати 
укладення договору купівлі-продажу. 



4. Додаткова інформація 

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

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

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

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

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)  
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)  
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Телефон (0412) 420-416, Е-mail: 
ztfdmu@gmail.com. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.  

Найменування  особи організатора аук ціону – Регіона ль не відділен ня Фон ду дер жа в ного май на  
України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.  

Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, 
тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 

від 01.12.2020 № 699. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-05-28-000004-3. 

Період між аукціонами: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) календарних днів;  

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 20 (двадцять) календарних днів.  

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 1021,24 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 510,62 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 510,62 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

 
 

 
 
 

 
 



ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та 

Луганській областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

нежитлової будівлі магазину літ. «А-1» загальною площею 159,8 м2 за адресою: Харківська 

обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля магазину літ. «А-1» загальною 

площею 159,8 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103. 
Найменування балансоутримувача: відсутній. 

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт.  
Інформація про об’єкт: нежитлова будівля магазину літ. «А-1» – одноповерхова загальною 

площею 159,8 м2. Будівля розташована у центрі села. Стіни  – цегла, перекриття дерев’яні, покрівля 
шиферна, комунікації відсутні. Об’єкт не експлуатується, фізичний знос – 39 %, технічний стан – 

задовільний. Наявні сліди замокання, пошкодження цегли та шиферу, руйнування стелі. Детальна 
інформація та документи щодо об’єкта розміщені на: vdr.spfu.gov.ua.  

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт зареєстровано за державою в особі 
Верховної Ради України, що підтверджено Свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 
08.06.2006, виданим на підставі Рішення виконкому Вишнівської сільської Ради від 21.02.2006 №  4, 

та Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.06.2006, № витягу 10885628. 
Функціональне використання об’єкта: не використовується.  

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

2. Інформація про аукціон 

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 10.05.2018 № 432 (зі змінами).  

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна».  
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата і час проведення аукціону: 04 січня 2021 року. Час проведення аукціону встановлюється 
електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).  
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. 

ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 
посилання на вебсторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової 

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

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

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

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 



Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):  
продаж на аукціоні з умовами – 39900,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 19950,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 19950,00 грн. 
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.  
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 

продаж на аукціоні з умовами – 3990,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1995,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 1995,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.  

Умови продажу: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 

договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 

магазину літ. «А-1» загальною площею 159,8 м2 за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н, 
с. Вишнівка, вул. Центральна, 103, у розмірі 3800,00 грн (три тисячі вісімсот гривень 00 коп.).  

4. Додаткова інформація 

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

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

внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 

об’єкти: 
в національній валюті: 

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

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та 
розрахунків за придбаний об’єкт) 

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

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

Код ЄДРПОУ 43023403 
в іноземній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій 

та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 43023403  
Валюта рахунка – EUR 

№ рахунка: UA353510050000025206763799300  
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 

KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: BNPAFRPP  

Валюта рахунка – USD 
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300  
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA 
STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K  

Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA. 
SWIFT–код: BNPAUS3N 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)  



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

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

обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103.  
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, 

Донецькій та Луганській областях, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, 

адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аукціону, 

яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Кучер Н. І., тел. (057) 700-75-60, 
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.  

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо нального відділення 
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 20.11.2020 

№ 02232. 
Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-11-12-000003-1. 

Період між аукціонами: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів; 

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 399,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 199,50 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 199,50 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та 

Луганській областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмі-

ністративної будівлі під літ. «А1Н» загальною площею 186,7 м2 з ґанками під літ. «а», «а1» за 

адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 39в (балансоутримувач: Головне 

управління статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629) 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративна будівля під літ. «А1Н» загальною 

площею 186,7 м2 з ґанками під літ. «а», «а1».  

Місцезнаходження: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 39в. 
Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у Харківській області, код за 

ЄДРПОУ 02362629. 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, 

тел. (057)706-26-16. 
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт.  
Інформація про об’єкт: об’єкт малої приватизації – одноповерхова адміністративна будівля під 

літ. «А1Н» загальною площею 186,7 м2 з ґанками під літ. «а», «а1». Рік побудови  – 1952. Стіни 
цегляні, покриття – шифер, перекриття та підлога дерев’яні. В будівлі є електропостачання, 

опалення – централізоване. Ґанки під. літ. «а» та «а1» бетонні, площею 8,7 м2 та 4,2 м2 відповідно. 
Детальна інформація та документи щодо об’єкта розміщені на: vdr.spfu.gov.ua.  

Інформація про державну реєстрацію: згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 187710022 від 06.11.2019) 

об’єкт малої приватизації зареєстрований за Державною службою статистики України, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1954691763104, дата реєстрації: 01.11.2019.  

Функціональне використання об’єкта: балансоутримувачем не використовується.  

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



Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.  

2. Інформація про аукціон. 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
Дата і час проведення аукціону: 11 січня 2021 року. Час проведення аукціону встановлюється 

електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).  

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни 
(подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниженням стартової 

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

електронного аукціону. 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна».  
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):  

продаж на аукціоні без умов – 5275,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2637,50 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2637,50 грн. 
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.  

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 
продаж на аукціоні без умов – 527,50 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 263,75 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 263,75 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (до 31.12.2020), з 01.01.2021 – 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 01 січня поточного року.  

Умови продажу: без умов. 

4. Додаткова інформація 

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

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

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних 

внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 

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

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

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

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області  
Код ЄДРПОУ 43023403 

в іноземній валюті: 



Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій 
та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 43023403  

Валюта рахунка – EUR 
№ рахунка: UA353510050000025206763799300  

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 

KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: BNPAFRPP  
Валюта рахунка – USD 

№ рахунка: UA 353510050000025206763799300  
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA 

STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K  
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA. 

SWIFT–код: BNPAUS3N 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment) 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська 
обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 39в. Час: з 9.00 до 16.00 (крім вихідних). Контактна особа 
організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Шпортак 

Н. Ю., тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.  
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, 

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

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо нального відділення 
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 25.11.2020 

№ 02311. 
Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-07-02-000001-1. 

Період між аукціонами: 
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів; 

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні без умов – 52,75 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 26,38 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 26,38 грн. 

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. 

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

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

 
 

 
 
 

 
 

 



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 

частини комплексу у складі: 1/2 адмінбудівлі «А» з прибудовою «а», 1/2 сараю «Б», сараї «В», 

«Г», вбиральня «Д», 1/2 № 1, 3, що перебуває на балансі Головного управління статистики у 

Херсонській області (код за ЄДРПОУ 02362664) та розташований за адресою: Херсонська обл., 

Великолепетиський р-н, смт Велика Лепетиха, вул. Лермонтова, 43 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: частина комплексу у складі: 1/2 адмінбудівлі «А» з 

прибудовою «а», 1/2 сараю «Б», сараї «В», «Г», вбиральня «Д», 1/2 № 1, 3. 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Великолепетиський  р-н, смт Велика Лепетиха, 
вул. Лермонтова, 43. 

Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у Херсонській області. 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. Філатова, 24, м. Херсон, 73027, 

тел. (0552) 22-42-54, факс (0552) 49-53-79. Код за ЄДРПОУ 02362664. 

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт.  
Об’єкт являє собою частину комплексу нежитлових будівель. Матеріал фундамента та стін  – 

бутовий камінь, перекриття дерев’яне, утеплене, заштукатурене. Підлога дерев’яна, дах – шифер, 
вікна та двері з дерева. Наявне пічне опалення та електропостачання. 

Об’єкт приватизації розташований на землях житлової та громадської забудови в межах 

населеного пункту. Під’їзні шляхи мають ґрунтове покриття. У пішохідній досяжності знаходиться 
приватний житловий сектор. Відстань до центру міста – 2,5 км. 

Право власності зареєстровано 22.06.2020, реєстраційний номер 2107161265212. 
Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою загальною площею 0,0486 

га. Цільове призначення (використання) земельної ділянки  – іншого громадського призначення. 

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 30.12.2020. 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 електрон ного 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 години дня проведення електронного аукціону. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити 21.12.2020 з 11.00 до 12.00 

за місцем його розташування: Херсонська обл., Великолепетиський р-н, смт Велика Лепетиха, 

вул. Лермонтова, 43. 
Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 

необхідно в письмовій формі звернутися до Регіонального відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, 
проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 

робочих дні до дати проведення аукціону. Телефон для довідок (0552) 22-44-44; e-mail: 
prodaga_65@spfu.gov.ua. 



3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини комплексу у складі: 1/2 
адмінбудівлі «А» з прибудовою «а», 1/2 сараю «Б», сараї «В», «Г», вбиральня «Д», 1/2 № 1, 3, який 

розташований за адресою: Херсонська обл., Великолепетиський р-н, смт Велика Лепетиха, 
вул. Лермонтова, 43, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жав-

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

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини комплексу у складі: 1/2 
адмінбудівлі «А» з прибудовою «а», 1/2 сараю «Б», сараї «В», «Г», вбиральня «Д», 1/2 №  1, 3, який 

розташований за адресою: Херсонська обл., Великолепетиський р-н, смт Велика Лепетиха, 
вул. Лермонтова, 43, 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: 308 296,00 грн (триста 

вісім тисяч двісті дев’яносто шість гривень 00 копійок).  

Розмір гарантійного внеску: 30 829,60 грн (тридцять тисяч вісімсот двадцять дев’ять гривень 60 
копійок). 

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 
154 148,00 грн (сто п’ятдесят чотири тисячі сто сорок вісім гривень 00 копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 15 414,80 грн (п’ятдесят тисяч чотириста чотирнадцять гривень 80 

копійок). 
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 154 148,00 грн (сто п’ятдесят чотири тисячі сто 

сорок вісім гривень 00 копійок).  
Розмір гарантійного внеску: 15 414,80 грн (п’ятдесят тисяч чотириста чотирнадцять гривень 80 

копійок). 
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок чотири гривні 60 копійок). 

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 держ ав, 
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж-

аних злочинним шляхом), на рахунок оператора електрон ного 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 4600,00 грн (чотири тисячі шістсот гривень 00 копійок) у місячний строк 
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

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, 
тел. (0552) 22-44-44. 

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; 

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 Головного управління статистики у Херсонській області, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта: Демиденко Катерина Василівна (050) 22-97-772. 

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 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 ЄДРПОУ 21295778 
сплачений гарантійний внесок переможця електрон ного аукціону протягом п’яти робочих днів з 

дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електрон ній 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, проспект Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400  
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 

Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 
МФО 351005 
Код 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 02.12.2020 № 650 «Про затвердження умов продажу об’єкта 
малої приватизації державної власності – «Частина комплексу у складі: 1/2 адмінбудівлі «А» з 
прибудовою «а», 1/2 сараю «Б», сараї «В», «Г», вбиральня «Д», 1/2 № 1, 3». 

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-08-27-000001-3. 
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном за 

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 22 
календарних дні від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію 
об’єкта). 

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 3 082,96 грн (три тисячі вісімдесят дві гривня 96 копійок).  
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 1 541,48 грн (одна тисяча п’ятсот сорок 

одна гривня 48 копійок).  
Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 1 541,48 грн (одна тисяча п’ятсот сорок одна гривня 48 копійок).  

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  

про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 

29/100 нежитлової будівлі, адмінбудівлі у складі: адмінбудівля з прибудовою «А», «а», вхід в 

підвал «Б», підвал, гараж «В», вбиральня «Г», вбиральня «Д», що розташований за адресою: 

Херсонська обл., Генічеський р-н, м. Генічеськ, просп. Миру, 87 та перебуває на балансі 

Головного управління статистики у Херсонській області (код за ЄДРПОУ 02362664) 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: 29/100 нежитлової будівлі, адмінбудівлі у складі: 

адмінбудівля з прибудовою «А», «а», вхід в підвал «Б», підвал, гараж «В», вбиральня «Г», 

вбиральня «Д». 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Генічеський р-н, м. Генічеськ, просп. Миру, 87.  
Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у Херсонській області.  

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. Філатова, 24, м. Херсон, 73027, 
тел. (0552) 22-42-54, факс: (0552) 49-53-79. Код за ЄДРПОУ 02362664. 

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт.  
Об’єкт являє собою частину нежитлової будівлі, адмінбудівлі. Матеріал фундамента – бутовий 

камінь, стіни – цегла, перекриття дерев’яне. Підлога дерев’яна, дах – дошки, шифер. Вікна та двері з 

дерева. Опалення водяне. Наявне електропостачання. 
Об’єкт приватизації розташований на землях житлової та громадської забудови в межах 

населеного пункту та має асфальтовані під’їдні шляхи. Відстань до моря – 1 км. Зручна транспортна 

розв’язка, близькість до основних транспортних артерій м. Генічеськ. Відстань до центру міста  – 0,85 
км, а до автовокзалу – 0,35 км. 

Право власності зареєстровано 30.01.2006, реєстраційний номер 4347802. 
Земельна ділянка документально не оформлена, кадастровий номер не присвоювався. Рішення 

Генічеської міської ради від 01.02.2005 № 547 про розподіл земельних ділянок поміж власниками, за 

управлінням статистики закріплена ділянка площею 190,8 м2. Наявний схематичний план 
встановлення порядку користування ділянкою.  

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 30.12.2020. 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 електрон ного 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 21.12.2020 з 11.00 до 12.00 
за місцем його розташування: Херсонська обл., Генічеський р-н, м. Генічеськ, просп. Миру, 87.  

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 

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



Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, 
проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 

робочих дні до дати проведення аукціону. Телефон для довідок (0552) 22-44-44; e-mail: 
prodaga_65@spfu.gov.ua. 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – 29/100 нежитлової будівлі, 

адмінбудівлі у складі: адмінбудівля з прибудовою «А», «а», вхід в підвал «Б», підвал, гараж «В», 
вбиральня «Г», вбиральня «Д», що розташований за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, 

м. Генічеськ, просп. Миру, 87, 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 – 29/100 нежитлової будівлі, адмінбудівлі у 

складі: адмінбудівля з прибудовою «А», «а», вхід в підвал «Б», підвал, гараж «В», вбиральня «Г», 
вбиральня «Д», що розташований за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, м. Генічеськ, просп. 
Миру, 87, 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: 553 163,00 грн (п’ятсот 

п’ятдесят три тисячі сто шістдесят три гривні 00 копійок).  
Розмір гарантійного внеску: 55 316,30 грн (п’ятдесят п’ять тисяч триста шістнадцять гривень 30 

копійок). 
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 

276 581,50 грн (двісті сімдесят шість тисяч п’ятсот вісімдесят одна гривня 50 копійок).  

Розмір гарантійного внеску: 27 658,15 грн (двадцять сім тисяч шістсот п’ятдесят вісім гривень 15 
копійок). 

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 276 581,50 грн (двісті сімдесят шість тисяч 
п’ятсот вісімдесят одна гривня 50 копійок).  

Розмір гарантійного внеску: 27 658,15 грн (двадцять сім тисяч шістсот п’ятдесят вісім гривень 15 
копійок). 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок чотири гривні 60 копійок).  

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 держ ав, 
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж-
аних злочинним шляхом), на рахунок оператора електрон ного 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 4670,00 грн (чотири тисячі шістсот сімдесят гривень 00 копійок) у місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

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, 
тел. (0552) 22-44-44. 

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; 



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 Головного управління статистики у Херсонській області, яка є відповідальною за 

забезпечення можливості огляду об’єкта: Барабаш Анна Андріївна (066 ) 772-11-50. 

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 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 ЄДРПОУ 21295778 
сплачений гарантійний внесок переможця електрон ного аукціону протягом п’яти робочих днів з 

дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електрон ній 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, проспект Ушакова, 47 
Рахунок: UA643510050000025305218539400  

Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 
МФО 351005 

Код 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 02.12.2020 № 651 «Про затвердження умов продажу об’єкта 
малої приватизації державної власності – «29/100 нежитлової будівлі, адмінбудівлі у складі: 

адмінбудівля з прибудовою «А», «а», вхід в підвал «Б», підвал, гараж «В», вбиральня «Г», вбиральня 
«Д»». 

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-08-25-000002-3. 

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

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 22 

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



Крок аукціону на аукціоні з умовами: 5 531,63 грн (п’ять тисяч п’ятсот тридцять одна гривня 63 
копійки). 

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 2 765,82 грн (дві тисячі сімсот 
шістдесят п’ять гривень 82 копійки).  

Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 2 765,82 грн (дві тисячі сімсот шістдесят п’ять гривень 82 копійки).  
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.  

 


