
Результати продажу – «Відомості приватизації» № 40 від 18.08.2021 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності 

Наказом регіонального відділення від 06.08.2021 №12/01-14-ЗВП затверджено 

результати продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 

водно-спортивної бази «Локомотив», що розташований за адресою: м. Дніпро, 

вул. Набережна Перемоги, 1К. Об’єкт приватизовано шляхом викупу за результатами 

електронного аукціону юридичною особою – ТОВ «АВТОТЕХ-УНІВЕРСАЛ» (код за 

ЄДРПОУ 38676889). Ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ становить 

13 207 200,00 грн (тринадцять мільйонів двісті сім тисяч двісті гривень 00 коп.), 

у тому числі ПДВ – 2 201 200,00 грн (два мільйони двісті одна тисяча двісті гривень 00 

коп.). 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  

та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єктів малої приватизації 

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Карпатський експертно-

технічний центр Держпраці» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15. 

Об’єкт приватизовано товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-

виробнича фірма «Укрекспертсервіс» (код за ЄДРПОУ 42160336), яке єдине подало 

заяву на участь в аукціоні. Ціна, за якою придбаний об’єкт, становить 9 207 600 грн, 

у тому числі ПДВ – 1 534 600 грн. 

Будівля Верховинської районної державної лікарні ветеринарної медицини 

загальною площею 207,1 м2 за адресою: Івано-Франківська область, Верховинський р-

н, с. Красноїлля, присілок Центр, 5. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з 

умовами. Покупець – Пуршега Василь Васильович. Ціна, за якою придбаний об’єкт, 

становить 300 120 грн, у тому числі ПДВ – 50 020 грн. 

 ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації 

Окреме майно – приміщення інспекції «А-1» загальною площею 105 м2 за адресою: 

Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський, вул. Перше Травня 

(вул. 1 Травня), 47 приватизовано шляхом викупу громадянкою – Дехтерук Світланою 

Володимирівною. Ціна продажу об’єкта – 368405,47 грн (триста шістдесят вісім тисяч 

чотириста п’ять гривень 47 копійок), у тому числі ПДВ – 61400,91 грн (шістдесят одна 

тисяча чотириста гривень 91 копійка). 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта малої приватизації  

Окреме майно – гараж, Б-1, загальною площею 43,8 м2 за адресою: Волинська обл., 

смт Іваничі, вул. Грушевського, 23 приватизовано шляхом продажу на аукціоні без 

умов громадянином – Лемещуком Валерієм Матвійовичем. Ціна продажу об’єкта – 

37 200,00 грн (тридцять сім тисяч двісті гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 6 

200,00 грн (шість тисяч двісті гривень 00 копійок). 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу об’єкта державної власності 

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській 

та Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами в 

електронній формі об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно 

Вишняківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 

(спиртове виробництво) за адресами: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вишняки, 

вул. Заводська, 1; Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 25. 

Приватизовано юридичною особою – ТОВ «ВІДЕНСЬКИЙ МЛИН» (код ЄДРПОУ 

40012027). Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 83 600 000,00 грн, ПДВ – 16 

720 000,00 грн,  

з урахуванням ПДВ – 100 320 000,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – легковий автомобіль марки Mercedes-

Benz E320 за адресою: м. Суми, просп. Шевченка Тараса, 18/1 приватизовано 

громадянином України – Ілюхіним Ігорем Володимировичем. Ціна продажу об’єкта – 

120600,00 грн, у тому числі ПДВ – 20100,00 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати продажу 

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – транспортний засіб ИЖ 27179 

(ВМ5320ВС) за адресою: Сумська область, смт Недригайлів, вул. Сумська 

приватизовано громадською організацією «Сумська ініціатива» (код за ЄДРПОУ 

26439785). Ціна продажу об’єкта – 4 526,20 грн, у тому числі ПДВ – 754,37 грн. 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Вінницькій 

та Хмельницькій областях про продаж 



об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – приміщень другого поверху адмі-

ністративно-побутового корпусу літ. «Б», 

№ 13, 14, 18 загальною площею 61,6 м2 за 

адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н  

(колишній Немирівський р-н), м. Немирів, 

вул. Горького, 31 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: приміщення другого поверху  

адміністративно-побутового корпусу літ. «Б», № 13, 14, 18  

загальною площею 61,6 м2. 

Місцезнаходження: Вінницька обл., Вінницький р-н (колишній Немирівський р-н), 

м. Немирів, вул. Горького, 31. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ДП спиртової та лікеро-горілчаної 

промисловості «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 37199618, адреса: Київська обл., 

м. Бровари, вул. Гагарина, 16, телефон (044) 393-58-01. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   

Адреса  

розташуванн

я   

Загальн

а  

площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціо-

нальне 

використан

ня  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Приміщенн

я другого 

поверху 

адмініст-

ративно-

побутового 

корпусу 

літ. «Б», 

№ 13, 14, 

18 

загальною 

площею 

61,6 м2  

Вінницька 

обл., Він-

ницький р-н 

(колишній 

Немирівськи

й р-н.), 

м. Немирів, 

вул. Горьког

о, 31  

61,6  10372633052

30  

1220.5 

Адмініст-

ративно-

побутові 

будівлі 

промислови

х 

підприємств   

Інформаційн

а довідка з 

Державного 

реєстру 

речових 

прав 

№ 26922859

4 

від 05.08.202

1  

Державна. 

Міністерств

о економіки 

України, 

код за 

ЄДРПОУ 

37508596  

 

Об’єкт приватизації – приміщення № 13, 14, 18 загальною площею 61,6 м2, 

розташовані на другому поверсі двохповерхового адміністративно-побутового 

корпусу літ. «Б», 1930 року побудови. Матеріал стін – цегла, фундамент бутовий, 

покрівля металева. Наявне електроживлення, водопровід та каналізація. Стан об’єкта 

задовільний. 

Договори оренди об’єкта приватизації не укладались. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов 



ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17.09.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 290 559,38 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 145279,69 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 145279,69 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 29 055,94 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 14 527,97 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 14 527,97 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній, 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 Вінницькій 

та Хмельницькій областях. 

Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

приватизації); 

Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного 

внеску). 



Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 42964094 

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 9.00 до 14.00 за місцем 

розташування об’єкта. 

Контактна особа від балансоутримувача: Мольдерф Олександр Юрійович – 

начальник відділу майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної 

промисловості «Укрспирт», телефон: (044) 393-58-01, е-mail: office@ukrspirt.net. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду дер-

жавного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, 

вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна, головний спеціаліст відділу 

приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним 

майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду держав-

ного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, телефон для довідок 

(0432) 67-27-46, е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Вінницькій та Хмельницькій областях від 10.08.2021 № 1312. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-

06-30-000002-2. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 2 905,59 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 452,80 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 452,80 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 адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій та Хмельницькій областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – вуглекислотної ємкості літ. «Щ» площею 



108,0 м2 за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н 

(колишній Немирівський р-н), м. Немирів, 

вул. Горького, 28 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: вуглекислотна ємкість літ. «Щ» площею 

108,0 м2. 

Місцезнаходження: Вінницька обл., Вінницький р-н (колишній Немирівський р-н), 

м. Немирів, вул. Горького, 28. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ДП спиртової та лікеро-горілчаної 

промисловості «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 37199618, адреса: Київська обл., 

м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел. (044) 3935801. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   

Адреса 

розташуванн

я   

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраці

й ний 

номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Вуглекислот

на ємкість 

літ. «Щ» 

площею 

108,0 м2   

Вінницька 

обл., Він-

ницький р-н 

(колишній 

Немирівськи

й р-н), 

м. Немирів, 

вул. Горьког

о, 28  

108,0  15804925  1251.5 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловос

ті  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 456517 

від 07.10.201

1. Рішення 

виконавчого 

комітету 

Немирівської 

міської ради 

№161 

від 20.09.201

1  

Державна. 

Міністерств

о економіки 

України, 

код 

за ЄДРПОУ 

37508596  

 

Об’єкт приватизації – вуглекислотна ємкість літ. «Щ» площею 108,0 м2; матеріал 

стін – цегла, шлакоблок. Стан задовільний. 

Договори оренди на об’єкт приватизації не укладались. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17.09.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 

що передує дню проведення електронного аукціону. 



Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 50 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 25 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 25 000,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 5 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 500,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 500,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній, 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 Вінницькій 

та Хмельницькій областях. 

Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

приватизації); 

Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного 

внеску). 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 42964094 

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 9.00 до 14.00 за місцем 

розташування об’єкта. 



Контактна особа від балансоутримувача: Мольдерф Олександр Юрійович – 

начальник відділу майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної 

промисловості «Укрспирт», тел. (044) 2840490, e-mail: office@ukrspirt.net. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-

ного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, 

вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Відповідальна особа: Дутка Юрій Ігорович, головний спеціаліст відділу приватизації 

державного майна Управління приватизації, управління державним майном 

та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях. 

Телефон для довідок (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Вінницькій та Хмельницькій областях від 10.08.2021 № 1313. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-

06-30-000004-2. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних 

днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних 

днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 500,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 250,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 250,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій та Хмельницькій областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – підпірної стіни № 6 площею 103,15 пог. м за 

адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н (колишній 

Немирівський р-н), м. Немирів, вул. Горького, 28 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: підпірна стіна № 6 площею 103,15 пог. м. 



Місцезнаходження: Вінницька обл., Вінницький р-н (колишній Немирівський р-н), 

м. Немирів, вул. Горького, 28. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ДП спиртової та лікеро-горілчаної 

промисловості «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 37199618, адреса: Київська обл., 

м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел. (044) 3935801. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса 

розташування   

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраці

й ний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Підпірн

а стіна 

№ 6 

площею 

103,15 

пог. м  

Вінницька 

обл., Він-

ницький р-н 

(колишній 

Немирівський 

р-н.), 

м. Немирів, 

вул. Горького

, 28  

103,15  15804925  1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловост

і  

Свідоцтво про 

право 

власності 

САЕ 456517 

від 07.10.2011

. Рішення 

виконавчого 

комітету 

Немирівської 

міської ради 

№ 161 

від 20.09.2011  

Державна. 

Міністерств

о економіки 

України, код 

за ЄДРПОУ 

37508596  

 

Об’єкт приватизації – підпірна стіна № 6 площею 103,15 пог. м; матеріал – 

залізобетон. Стан задовільний. 

Договори оренди на об’єкт приватизації не укладались. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17.09.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 



додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 50 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 25 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 25 000,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 5 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 500,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 500,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній, 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 Вінницькій 

та Хмельницькій областях. 

Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

приватизації); 

Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного 

внеску). 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 42964094 

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 9.00 до 14.00 за місцем 

розташування об’єкта. 

Контактна особа від балансоутримувача: Мольдерф Олександр Юрійович – 

начальник відділу майна ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 

«Укрспирт», тел.: (044) 2840490, e-mail: office@ukrspirt.net. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-

ного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, 

вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Відповідальна особа: Дутка Юрій Ігорович, головний спеціаліст відділу приватизації 

державного майна Управління приватизації, управління державним майном 



та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях. 

Телефон для довідок (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Вінницькій та Хмельницькій областях від 10.08.2021 № 1314. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-

06-30-000003-2. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних 

днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних 

днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 500,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 250,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 250,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої 

приватизації – окремого майна – гаража загальною 

площею 32,5 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., 

Царичанський район, смт Царичанка, вул. 50-років 

Жовтня, 8А, що перебуває на балансі Східного офіса 

Державної аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 

40477689) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гараж загальною площею 32,5 м2. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Царичанський район, смт Царичанка, 

вул. 50-років Жовтня, 8А. 



Назва та контактні дані балансоутримувача: Східний офіс Державної аудиторської 

служби України (код за ЄДРПОУ 40477689), адреса: 49101, м. Дніпро, 

вул. Володимира Антоновича, 22, корпус 2, тел. (056) 32-21-50. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Н

аз

ва   
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власно

сті 

та влас

ник  
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ж 

А-

1  

Дніпро

петровс

ька 

обл., 

Царича

нський 

район, 

смт Цар

ичанка, 

вул. 50-

років 

Жовтня

, 8А  

Гар

аж 

20,5  

13573

94122

56  

1242.

1 –  

Гара

жі 

назе

мні  

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності 

від 25.06.2018, 

індексний 

номер:128866610; 

Витяг з Єдиного 

реєстру об’єктів дер-

жавної власності щодо 

державного майна, 

серія та номер: б/н, 

виданий 23.04.2018  

Дер-

жавна, 

в особі 

Дер-

жавної 

аудито

рської 

служби 

Україн

и (код 

за  

ЄДРП

ОУ 

401658

56)  

Ком

ора 

12,0  

 

Об’єкт приватизації – гараж площею 20,5 м2 з коморою площею 12,0 м2, загальна 

площа – 32,5 м2. Рік побудови будівлі – 1972, фундамент – бетон, стіни – цегла, 

покрівля – шифер, перекриття – залізобетонні плити, підлога – бетон. 

Земельна ділянка окремо під об’єкт не відводилась. 

Договори оренди, укладені щодо об’єкта, відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 13 вересня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни 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 електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража загальною 

площею 32,5 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., Царичанський район, 

смт Царичанка, вул. 50-років Жовтня, 8А 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 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 23 693,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 11 846,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 11 846,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 2 369,30 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 184,65 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 184,65 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200 гривень 00 копійок. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору 

купівлі-продажу об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним 

відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 

діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в 

сумі 4 800,00 грн (чотири тисячі вісімсот гривень 00 коп.) без ПДВ. 

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 електронних майданчиків, відкритих для сплати 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

домовленістю з організатором аукціону за місцем розташування об’єкта. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, 

вул. Центральна, 6, к. 36, час роботи 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, тел. (056) 744-11-41. 

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 

Олійник Наталія Георгіївна, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 06.08.2021 № 12/01-

143-РП. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-

07-28-000010-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 236,93 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 118,47 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 118,47 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 



електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта дер-

жавної власності – будівель та споруд у складі: 

нежитлове приміщення літ. А загальною площею 

47,39 м2, забор за адресою: Кіровоградська обл., 

Голованівський р-н, с. Ємилівка, вул. Набережна 

(Ліхачова), 16 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівлі та споруди у складі: нежитлове 

приміщення літ. А загальною площею 47,39 м2, забор. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Ємилівка, 

вул. Набережна (Ліхачова), 16. 

Найменування та контактні дані балансоутримувача: Голованівська районна держав-

на лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00699980), адреса: Кіровоградська 

обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 26, тел. (05252) 21654. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальн
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площа, 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  
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Підстава 

виникненн
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права 
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Будівлі 

та споруди 

у складі: 

нежитлове 

приміщенн

я літ. А 

загальною 

площею 
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забор  

Кіровоградськ
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вул. Набереж
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ї діяльності  
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ного 
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за ЄДРПОУ 

00699980   



Назва  
Адреса 
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19.08.2019  

 

До складу об’єкта приватизації входять: одноповерхова нежитлова будівля, літ. А, 

загальною площею 47,39 м2, 1960 року побудови (фундамент бутовий, стіни 

та перегородки глинобитні, покрівля з черепиці, перекриття дерев’яні оштукатурені, 

підлога дощата, опалення пічне) та забор дерев’яний штахетчатий. 

Об’єкт тривалий час не використовується. Стан будівлі незадовільний, подальша 

експлуатація об’єкта можлива після проведення ремонтно-відновлювальних робіт 

та підключення будівлі до інженерних мереж. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельн

ої 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма 

власності, 

підстава на 

право 

користуванн

я земельною 

ділянкою, 

інформація 

про 

обтяження  

Земельн

а 

ділянка  

Кіровоградськ

а обл., 

Голованівськи

й р-н, 

с. Ємилівка, 

вул. Набереж

на (Ліхачова), 

16  

461,0  3521481300:51:000:10

00  

Для будівництва 

та обслуговуван

ня будівель 

екстериторіальн

их організацій 

та органів  

Державна; 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

іншого 

речового 

права, 

сформованог

о 06.02.2019, 

індексний 

номер 

155298626; 

відомості 

про 

обмеження у 

використанн



Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельн

ої 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма 

власності, 

підстава на 

право 

користуванн

я земельною 

ділянкою, 

інформація 

про 

обтяження  

і земельної 

ділянки не 

зареєстрован

і  

 

Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частин, відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 вересня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта державної власності – будівлі та споруди у складі: нежитлове 

приміщення літ. А загальною площею 47,39 м2, забор за адресою: Кіровоградська 

обл., Голованівський р-н, с. Ємилівка, вул. Набережна (Ліхачова), 16, що перебуває 

на балансі Голованівської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за 

ЄДРПОУ 00699980) (далі – об’єкт приватизації), здійснюється відповідно до вимог 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 

та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

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

8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 22 670,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 11 335,00 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 11 335,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 2 267,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 133,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 133,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору 

купівлі-продажу об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним 

відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 

діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продаж) у 

сумі 3000,00 грн (три тисячі гривень 00 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 

електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення 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 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

приватизації). 

Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного 

внеску). 

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

Дніпропетровській області. 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

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

кошти). 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем 

розташування об’єкта приватизації: Кіровоградська обл., Голованівський район, 

с. Ємилівка, вул. Набережна (Ліхачова), 16. 

Контактна особа від балансоутримувача – Панченко Олег Анатолійович, 

тел. +380989285270; адреса електронної пошти: 07.dlvmdpss.kr@ukr.net. 



Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-

ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 

адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html. 

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, 

вул. Глинки, 2. 

Час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 

до 16.45. 

Відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна; телефони для довідок: 0522332400, 

0522332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 09.08.2021 № 12/01-

173. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-

04-14-000003-2. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних 

днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних 

днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 226,70 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 113,35 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 113,35 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 адміністратор уклав відповідний договір: 

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

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА 

та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій 

та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої 

приватизації – окремого майна – автомобіля ВАЗ 2107, 

легкового седана – В, рік випуску – 2006, за адресою: 



Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Шевченка, 10 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

рік випуску – 2006. 

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

Балансоутримувач та контактні дані: Фінансове управління Галицької районної дер-

жавної адміністрації (код  

за ЄДРПОУ 02314056), адреса: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1, 

тел. (03431) 2-13-74. 

Відомості про об’єкт  

(рухоме майно) 

 

Назва  

Адреса  

розташу

вання  

Реєстр

аційни

й 

номер  

Функціо-

нальне 

використ

ання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Автомоб

іль ВАЗ 

2107, 

легковий 

седан – 

В, рік 

випуску 

– 2006  

Івано-

Франків

ська 

обл., 

м. Гали

ч, 

вул. Ше

вченка, 

10  

АТ 

6740 

АЕ  

6000.5 – 

автомобі

льні 

транспор

тні 

засоби 

(класифі

катор 

держав-

ного 

майна)   

Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

транспортно

го засобу 

РСА 

№ 244606, 

видано 

02.06.2006 

МРЕВ ДАІ 

ГУ УМВС 

України м. 

Калуш  

Державна. 

Фінансове 

управління 

Галицької 

районної 

державної 

адмініст-

рації (код 

за 

ЄДРПОУ 

02314056)  

 

Інформація про об’єкт: 

автомобіль, марка – ВАЗ, модель – 2107, тип – легковий седан – В, рік випуску – 

2006, реєстраційний номер АТ6740АЕ, номер шасі (кузова, рами) ХТА2170062357622, 

об’єм двигуна – 1451 см3, колір – коричневий, вид палива – бензин. Пробіг за даними 

спідометра – 83532 км. Функціональне використання автомобіля – службовий. 

Автомобіль не експлуатується з 2015 року, зберігається в гаражному приміщенні. 

Автотранспортний засіб знаходиться у незадовільному технічному стані. У 2008 

році автомобіль використовувася під час ліквідації наслідків стихійного лиха (повені). 

Усі вузли та механізми потребують ремонту (двигун, зчеплення, коробка передач, 

карданний вал, задній міст, рульове управління, передні гальма, системи живлення, 

система охолодження, електрообладнання, передні двері, амортизатори передні і задні, 

щиток приладів). Обшивка салону, крісла передні і задні потребують заміни. Незначні 

сліди корозії на кузові, передніх і задніх крилах, кришці капоту, кришці багажника. 

Наявні інші дефекти (потертості, сколи), що утворились внаслідок фізичного зносу 

автомобіля. 



Станом на 01.07.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 20 вересня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ВАЗ 2107, 

легкового седана – В, рік випуску – 2006, здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 36 104,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 18 052,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 18 052,00 грн (без 

урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 3 610,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 805,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 805,20 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору 

купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ВАЗ 2107, 

легкового седана – В, рік випуску – 2006, компенсувати витрати, понесені Регіональ-

ним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом 

оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, 

на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі 

купівлі-продажу) в сумі 2500,00 грн без урахування ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 



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

рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців 

та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних 

внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 

за придбані об’єкти: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

кошти). 

в іноземній валюті: 

Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, 

Chernivtsi and Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

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

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

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-

ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, 

адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: 

www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367. Час роботи – у робочі дні з 8.00 до 17.00 

(в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 



Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 

можливості огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел.(0342) 553139, адреса 

електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях від 06.08.2021 № 743 «Про затвердження 

протоколу № 2 засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – автомобіля 

ВАЗ 2107, легкового седана – В, рік випуску 2006 за адресою: м. Галич, 

вул. Шевченка, 10». 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-

01-13-000009-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних 

днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 361,04 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 180,52 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 180,52 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій 

та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої 

приватизації – окремого майна – автомобіля ВАЗ 217230 

11001, легкового комбі – В, рік випуску – 2008, за 

адресою:  

Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Шевченка, 10 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ВАЗ 217230 11001, легковий 

комбі – В,  

рік випуску – 2008. 

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

Балансоутримувач та контактні дані: Управління соціального захисту населення 

Галицької районної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 03193301), адреса: Івано-

Франківська обл., м. Галич, вул. Шевченка, 10, тел. (03431) 2-13-94. 



Відомості про об’єкт  

(рухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне  

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Автомобіль 

ВАЗ 

217230 

11001,  

легковий 

комбі – В, 

рік 

випуску – 

2008  

Івано-Франків-

ська обл., 

м. Галич, 

вул. Шевченка, 

10  

АТ 9682АО  6000.5 – 

автомобільні 

транспортні 

засоби 

(Класифікатор 

державного 

майна)   

Свідоцтво про 

реєстрацію 

транспортного 

засобу СРГ 

№ 551150, 

видано 

20.08.2008 

Калуським 

ВРЕВ при 

УДАІ УМВС в 

Івано-

Франківській 

області  

Державна. 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Галицької 

районної дер-

жавної адмі-

ністрації (код 

за ЄДРПОУ 

03193301)  

 

Інформація про об’єкт: 

автомобіль, марка – ВАЗ, модель -217230 11001, тип – легковий комбі – В, рік 

випуску – 2008, реєстраційний номер АТ9682АО, номер шасі (кузова,рами) 

ХТА21723080006454, об’єм двигуна – 1598 см3, колір – сірий, повна маса – 1578 кг, 

вид палива – бензин. Функціональне використання автомобіля – службовий. 

Автомобіль не експлуатується, зберігається в гаражному приміщенні. 

Автотранспортний засіб перебуває у незадовільному технічному стані. Усі вузли 

та механізми потребують ремонту (двигун, зчеплення, коробка передач, карданний 

вал, задній міст, рульове управління, передні гальма, системи живлення, система 

охолодження, електрообладнання, передні двері, амортизатори передні і задні, щиток 

приладів). Обшивка салону потребує заміни. Кузов, передні і задні крила, кришка 

капота, кришка багажника пошкоджені, кришки зношені. Автомобіль потребує 

пофарбування. 

Станом на 01.08.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 20 вересня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 



встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ВАЗ 217230 

11001, легкового комбі – В, рік випуску – 2008, здійснюється відповідно до вимог 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 

та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 62 801,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 31 400,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 31 400,50 грн (без 

урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 6 280,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 140,05 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 3 140,05 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору 

купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ВАЗ 

217230 11001, легкового комбі – В, рік випуску – 2008, компенсувати витрати, 

понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги, наданої 

суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта 

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в 

договорі купівлі-продажу) в сумі 2300,00 грн без урахування ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців 

та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних 

внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 

за придбані об’єкти: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 



Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

кошти). 

в іноземній валюті: 

Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, 

Chernivtsi and Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

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

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

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-

ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, 

адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: 

www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 752367. Час роботи – у робочі дні з 8.00 до 17.00 

(в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 

можливості огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса 

електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях від 06.08.2021 № 746 «Про затвердження 

протоколу №2 засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – ВАЗ 217230 

11001, легкового комбі – В, рік випуску – 2008 за адресою: Івано-Франківська обл., 

м. Галич, вул. Шевченка, 10». 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-

01-13-000010-1. 



Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних 

днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 628,01 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 314,01 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 314,01 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій 

та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої 

приватизації – окремого майна – автомобіля DAEWOO 

LANOS, легкового седана, рік випуску – 2006, за 

адресою: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль DAEWOO LANOS, легковий 

седан, рік випуску – 2006. 

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

Балансоутримувач та контактні дані: Галицька районна державна адміністрація (код 

за ЄДРПОУ 23806119), адреса: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1, 

тел.(03431) 2-12-43. 

Відомості про об’єкт  

(рухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Автомобіль 

DAEWOO 

LANOS, 

легковий 

седан, рік 

випуску – 

2006  

Івано-Фран-

ківська обл., 

м. Галич, 

пл. Волі, 1  

АТ7100АН  6000.5 – 

автомобільні 

транспортні 

засоби 

(Класифікатор 

державного 

майна)   

Свідоцтво про 

реєстрацію 

транспортного 

засобу РСА 

№ 691933 

від 21.10.2006, 

видано МРЕВ 

ДАІ ГУ-УМВС 

України м. 

Державна. 

Галицька 

районна 

державна 

адмініст-

рація (код 

за ЄДРПОУ 

23806119)  



Назва  
Адреса  

розташування  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Калуш  

 

Інформація про об’єкт: 

автомобіль, марка і модель – DAEWOO LANOS, тип – легковий седан – В, рік 

випуску – 2006, реєстраційний номер АТ 7100 АН, номер шасі (кузова, рами) 

SUPTF69YD6W296953, об’єм двигуна – 1498 см3, колір – сірий, вид палива – бензин. 

Функціональне використання автомобіля – службовий. Автомобіль не експлуатується, 

зберігається в гаражному приміщенні. 

Автотранспортний засіб перебуває у незадовільному технічному стані. Незначні 

сліди корозії переднього та заднього бамперів, передніх та задніх крил. Відсік 

двигуна: помітні незначні сліди оливи на сальникових з’єднаннях, підвищена 

детонація двигуна внаслідок тривалої експлуатації, наявні сліди корозії хомутів 

патрубків. Протерлась обшивка в нижній частині дверей. Сліди корозії на кузові, 

передніх і задніх крилах, кришці капота, кришці багажника. Автомобіль потребує 

пофарбування. 

Станом на 01.07.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 20 вересня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля DAEWOO 

LANOS, легкового седана, рік випуску – 2006, здійснюється відповідно до вимог 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 

та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 53 506,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 26 753,00 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 26 753,00 грн (без 

урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5 350,60 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 675,30 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 675,30 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору 

купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля DAEWOO 

LANOS, легкового седана, рік випуску – 2006, компенсувати витрати, понесені Регіо-

нальним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом 

оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, 

на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі 

купівлі-продажу) в сумі 2300,00 грн без урахування ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців 

та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних 

внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 

за придбані об’єкти: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

кошти). 

в іноземній валюті: 

Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, 

Chernivtsi and Ternopil regions. 



Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., 

м. Галич, пл. Волі, 1. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-

ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, 

адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: 

www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367. Час роботи – у робочі дні з 8.00 до 17.00 

(в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 

можливості огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел.(0342) 553139, адреса 

електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях від 06.08.2021 № 745 «Про затвердження 

протоколу № 2 засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – автомобіля 

DAEWOO LANOS, легкового седана, рік випуску 2006, за адресою: м. Галич, пл. Волі, 

1». 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-

01-13-000002-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних 

днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 535,06 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 267,53 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 267,53 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 



електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій 

та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої 

приватизації – окремого майна – автомобіля DAEWOO 

NUBIRA, легкового, рік випуску – 1998, за адресою: 

Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль DAEWOO NUBIRA, легковий, 

рік випуску – 1998. 

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

Балансоутримувач та контактні дані: Галицька районна державна адміністрація (код 

за ЄДРПОУ 23806119), адреса: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1, 

тел. (03431) 2-12-43. 

Відомості про об’єкт  

(рухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

Автомобіль 

DAEWOO 

NUBIRA, 

легковий, 

рік 

випуску – 

1998  

Івано-

Франківська 

обл., 

м. Галич, 

пл. Волі, 1  

555- 20 ІВ  6000.5 – 

автомобільні 

транспортні 

засоби 

(Класифікатор 

державного 

майна)   

Свідоцтво про 

реєстрацію 

транспортного 

засобу ІВС 

№ 144041, 

видано МРЕВ 

УДАІ УМВС 

м. Калуш  

Державна. 

Галицька 

районна дер-

жавна адмі-

ністрація (код 

за ЄДРПОУ 

23806119)  

 

Інформація про об’єкт: 

автомобіль, марка і модель – DAEWOO NUBIRA, тип – загальний легковий, рік 

випуску – 1998, реєстраційний номер 555-20 ІВ, номер шасі (кузова, рами) 

KLJF356EWK167391, об’єм двигуна – 1598 см3, колір – червоний, вид палива – 

бензин. Функціональне використання автомобіля – службовий. Автомобіль не 

експлуатується з 2010 року, зберігається в гаражному приміщенні. 

Автотранспортний засіб перебуває у незадовільному технічному стані. У 2008 році 

автомобіль використовувався під час ліквідації наслідків стихійного лиха (повені). 

Окремі вузли та механізми потребують ремонту (двигун, зчеплення, коробка передач, 

карданний вал, рульове управління, передні гальма, системи живлення, 

електрообладнання, передні двері, амортизатори передні і задні, щиток приладів). 

Обшивка салону, крісла передні і задні потребують заміни. Кузов, двері передні, крила 



передні, задні, капот, кришка багажника пошкоджені корозією. Автомобіль потребує 

пофарбування. 

Станом на 01.08.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 20 вересня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля DAEWOO 

NUBIRA, легкового, рік випуску – 1998, здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 52 528,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 26 264,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 26 264,00 грн (без 

урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5 252,80 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 626,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 626,40 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору 

купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля DAEWOO 

NUBIRA, легкового, рік випуску – 1998, компенсувати витрати, понесені Регіональ-

ним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом 

оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, 

на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-



Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі 

купівлі-продажу) в сумі 2400,00 грн без урахування ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців 

та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних 

внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 

за придбані об’єкти: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

кошти). 

в іноземній валюті: 

Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, 

Chernivtsi and Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., 

м. Галич, пл. Волі, 1. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-

ного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, 



адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: 

www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367. Час роботи – у робочі дні з 8.00 до 17.00 

(в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 

можливості огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса 

електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях від 06.08.2021 № 744 «Про затвердження 

протоколу №2 засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – автомобіля 

DAEWOO NUBIRA, легкового, рік випуску 1998 за адресою: м. Галич, пл. Волі, 1». 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-

01-13-000003-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних 

днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 525,28 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 262,64 грн; 

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

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – 

окремого майна – будівлі лабораторії (літ. Г) загальною 

площею 78,1 м2 за адресою: Черкаська обл., Лисянський 

р-н, смт Лисянка, вул. Михайла Грушевського, 36Г 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля лабораторії (літ. Г) загальною 

площею 78,1 м2. 

Місцезнаходження: Черкаська обл., Лисянський р-н, смт Лисянка, вул. Михайла 

Грушевського, 36Г. 



Назва та контактні дані балансоутримувача: Лисянська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709342), адреса: 19300, Черкаська обл., 

смт Лисянка, вул. Михайла Грушевського, 36, тел. (04749) 6-12-43. 

Відомості про нерухоме майно 

Назва  

Адреса 

розташуванн

я  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціо-

нальне 

використан

ня  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

Будівля 

лаборатор

ії (літ. Г)  

Черкаська 

обл., 

Лисянський 

р-н, 

смт Лисянка, 

вул. Михайл

а 

Грушевськог

о, 36Г  

78,1  23616751712

28  

112 Об’єкти 

ветеринарн

ої 

діяльності  

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

індексний 

номер 

витягу 

257951024 

від 24.05.20

21  

Державна, 

Регіональне 

відділення 

Фонду дер-

жавного 

майна 

України по 

Київській, 

Черкаській 

та Чернігівськ

ій областях, 

код за 

ЄДРПОУ 

43173325  

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля загальною площею 78,1 м2, 

побудована у 1970 році. Фундамент бутовий, стрічковий; стіни із червоної цегли, 

покрівля – шифер, двері та вікна відсутні. Фізичний стан незадовільний. Об’єкт 

розташований на території Лисянської районної лікарні ветеринарної медицини, не 

використовується з 1998 року. 

Договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частини відсутні. 

Земельна ділянка під об’єкт приватизації окремо не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 вересня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 



3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація будівлі лабораторії (літ. Г) загальною площею 78,1 м2 за адресою: 

Черкаська обл., Лисянський р-н, смт Лисянка, вул. Михайла Грушевського, 36Г 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 

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

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов: 15 337,82 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 7 668,91 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 7 668,91 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов: 1 533,78 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 766,89 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій: 766,89 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн (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 

електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного 

та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону 

розрахунків за придбаний об’єкт: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях. 

Рахунок: № UA568201720355519001000140075 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 43173325 

для перерахування гарантійного внеску: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях. 

Рахунок: № UA598201720355289001000140075 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 43173325 

в іноземній валюті (долари США): 

для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт: 



Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях. 

Рахунок: № UA383007110000025300052600820 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Код за ЄДРПОУ банку: 14360570. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні за 

місцем його розташування з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю з 

Управлінням забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях, телефон (0472) 37-26-61. 

Контактна особа від балансоутримувача: Палатай Людмила Петрівна, начальник 

Лисянської районної державної лікарні ветеринарної медицини, телефон (096) 313-

8059, електронна адреса: lysk.vetmed@gmail.com. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, 

м. Київ, просп. Голосіївський, 50, телефон для довідок (0472) 37-26-61, адреса 

вебсайта: https://www.spfu.gov. ua/ua/regions/kievobl/html. 

Представник організатора аукціону: 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 

37-51-10. 

Час роботи Управління з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, 

обідня перерва з 12.30 до 13.15. 

Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна, телефон (0472) 37-26-61, адреса 

електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській 

області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях від 10.08.2021 № 0680-О. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-

03-04-000054-2. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 153,38 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 76,69 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 76,69 грн. 



Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Одеській та Миколаївській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна Державної установи «Південна виправна  

колонія (№ 51)» (65059, м. Одеса, вул. Люстдорфська 

дорога, 9) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: 

Окреме майно Державної установи «Південна виправна колонія (№ 51) у складі: 

(10300001) КПП (літера 1Є) (заг. пл. 6,4 кв.м); 

(10300003) Гуртожиток (літера 2З) (заг. пл. 888,2 кв.м); 

(10300002) Адмінбудівля (літера Ж,Ш) (заг. пл. 1304,5 кв.м); 

(10300004) Баня (літера 2Д) (заг. пл. 824,1 кв.м); 

(10300005) Їдальня (літера Є) (заг. пл. 1437,5 кв.м); 

(10300007) Цех (літера 2Е) (заг. пл. 130,6 кв.м); 

(10300008) ДІЗО (літера А) (заг. пл. 265,3 кв.м); 

(10300010) Овочесховище (літера П) (заг. пл. 1381,5 кв.м); 

(10300011) Гуртожиток (літера 2Г) (заг. пл. 589,1 кв.м); 

(10300013) Флігер (літера З) (заг. пл. 231,6 кв.м); 

(10300014) Гуртожиток (літера 2А) (заг. пл. 2991,5 кв.м); 

(10300015) Гуртожиток (літера 2І) (заг. пл. 833,9 кв.м); 

(10300009) Вольєр (літера 1Д) (заг. пл. 17,8 кв.м); 

(10300021) Резервуар для води (літера №10) (150 куб.м); 

(10300022) Замощення (літера ІІI-VI) (заг. пл. 23399,64 кв.м); 

(10300024) Охоронна вежа (літера 1Й) (заг. пл. 16,6 кв.м); 

(10300026) Огорожа (літера 1-7) (937,0 пог.м); 

(10300027) Охоронна вежа (літера 2К) (заг. пл. 21,9 кв.м); 

(10300028) Охоронна вежа (літера 1И) (заг. пл. 2,2 кв.м); 

(10300047) Внутрішня мережа зв’язку (235 пог.м); 

(10300023) Охоронна вежа (літера 1І) (заг. пл. 8,3 кв.м); 

(10300006) Будівля ПТУ (літера 1Б) (заг. пл. 692,6 кв.м); 

(10300016) Будівля довготривалих побачень (літера Б) (заг. пл. 568,5 кв.м); 

(10300029) Охоронна вежа (літера 2Ж) (заг. пл. 5,2 кв.м); 

(101300049) Допоміжна будівля (літера 1Г) (заг. пл. 11,2 кв.м); 

(101300050) Основне (літера 1Е) (заг. пл. 39 кв.м); 

(101300052) Майстерня (літера 1В) (заг. пл. 135,5 кв.м); 



(101300053) Будівля охорони (літера 1Ж) (заг. пл. 161,1 кв.м); 

(101300054) Основне (літера 1З) (заг. пл. 25,9 кв.м); 

(101300055) Пожежне депо (літера В) (заг. пл. 74,1 кв.м); 

(101300059) Допоміжна будівля (літера 1Я) (заг. пл. 15,3 кв.м); 

(101300060) Альтанка (літера 1Ю) (заг. пл. 2,1 кв.м); 

(101300061) Навіс (літера 1Ш); 

(101300062) Основне (літера Ї) (заг. пл. 1143,8 кв.м); 

(101300063) Допоміжна будівля (літера 1Щ) (заг. пл. 5,2 кв.м); 

(101300064) Туалет (літера 2Є) (заг. пл. 2,5 кв.м); 

(101300066) Навіс (літера 2Ї); 

(101300067) Допоміжна будівля (літера 1Л) (заг. пл. 5,8 кв.м); 

(101300068) Навіс (літера 1К); 

(101300069) Сарай (літера 2В) (заг. пл. 6,2 кв.м); 

(101300070) Навіс (літера 2Б); 

(101300071) Навіс (літера 1Ч); 

(101300072) Допоміжна будівля (літера 1Ф) (заг. пл. 4,5 кв.м); 

(101300073) Навіс (літера 1У); 

(101300075) Теплиця (літера 1Х); 

(101300076) Теплиця (літера 1Ц); 

(10300019) Майстерня (літера Х) (заг. пл. 58,3 кв.м); 

(10300017) Механічна майстерня (літера І) (заг. пл. 5106,9 кв.м); 

(10300014) Склад (літера Ч) (заг. пл. 540,8 кв.м); 

(10300001) Основне/Адмінбудівля (літера 1А) (заг. пл. 2003,6 кв.м); 

(10300009) Склад (літера Я) (заг. пл. 546,8 кв.м); 

(10300005) Вагова (літера Т) (заг. пл. 4,6 кв.м); 

(10300004) Основне (літера Ф) (заг. пл. 1286,7 кв.м); 

(10300007) Ваги (літера №14); 

(10300003) Цех (літера У) (заг. пл. 3014,8 кв.м); 

(10300010) Гараж (літера Ц) (заг. пл. 52,3 кв.м); 

(10300102) Дороги в’їзні (заг. пл. 350 кв.м); 

(10300103) Басейн для збору води (літера №13) (заг. пл. 20 кв.м); 

(10300013) Склад (літера Р) (заг. пл. 548,6 кв.м); 

(10300021) Навіс (літера 1Р) (заг. пл. 54,9 кв.м); 

(10300024) Навіс (літера 1С) (заг. пл. 39,1 кв.м); 

(10300025) Склад (літера Е) (заг. пл. 189,4 кв.м); 

(10300008) Цех (літера Г) (заг. пл. 668,4 кв.м); 

(10300016) Басейн для збору води (літера №11) (заг. пл. 24 кв.м); 

(10301606) Допоміжна будівля (літера 1Н) (заг. пл. 1,8 кв.м); 

(10301605) Основне (літера Щ) (заг. пл. 101,3 кв.м); 

(10300022) Гараж (літера 1Т) (заг. пл. 76,7 кв.м); 

(10300026) Цех (літера Д) (заг. пл. 245,7 кв.м); 

(10300023) Склад (літера Ю) (заг. пл. 93,3 кв.м); 

(10300018) Допоміжна будівля (літера 1П) (заг. пл.83,4 кв.м); 

(10300011) Навіс вагової (літера 1М) (заг. пл. 73,8 кв.м); 

(10300006) Ємність (літера №12) (заг. пл. 2,5 кв.м); 

(10300020) Літній душ (літера 1О) (заг. пл. 1 кв.м). 

Місцезнаходження: 65059, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9. 



Балансоутримувач: Державна установа «Південна виправна колонія (№ 51)» (код за 

ЄДРПОУ 08564133), адреса балансоутримувача: 65059, м. Одеса, вул. Люстдорфська 

дорога, 9. 

Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно) 

Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

КПП (літера 1Є)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

6,4  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Гуртожиток 

(літера 2З)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

888,2  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21 ; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Адмінбудівля 

(літера Ж, Ш)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

1304,5  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

21 

№ 254353

434  

Баня (літера 2Д)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

824,1  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Їдальня (літера Є)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

1437,5  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Цех (літера 2Е)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

130,6  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

434  

ДІЗО (літера А)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

265,3  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Овочесховище 

(літера П)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

1381,5  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Гуртожиток 

(літера 2Г)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

589,1  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Флігер (літера З)   м. Одеса, 231,6  2317416451 1274.3 Витяг з Держав-



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

101  Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Гуртожиток 

(літера 2А)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

2991,5  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Гуртожиток 

(літера 2І)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

833,9  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Вольєр 

(літера 1Д)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

17,8  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

Держав-

на, 

Міністерс



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

тво 

юстиції 

України  

Резервуар для 

води 

(літера № 10)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

150 

куб.м  

2317416451

101  

1274.2 

Резервуари 

та ємності 

інші  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Замощення 

(літера ІІI-VI)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

23399,

64  

2317416451

101  

2112.9 

Шляхи, 

вулиці, 

дороги 

та дорожні 

споруди 

інші  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Охоронна вежа 

(літера 1Й)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

16,6  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

та слідчих 

ізоляторів  

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

України  

Огорожа 

(літера 1-7)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

937,0 

пог.м  

2317416451

101  

2421.1 

Огороджен

ня  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Охоронна вежа 

(літера 2К)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

21,9  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Охоронна вежа 

(літера 1И)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

2,2  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Охоронна вежа 

(літера 1І)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

8,3  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Будівля ПТУ 

(літера 1Б)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

692,6  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Будівля 

довготривалих 

побачень 

(літера Б)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

568,5  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

№ 254353

434  

Охоронна вежа 

(літера 2Ж)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

5,2  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Допоміжна 

будівля 

(літера 1Г)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

11,2  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Основне 

(літера 1Е)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

39  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

Майстерня 

(літера 1В)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

135,5  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

 Будівля охорони 

(літера 1Ж)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

161,1  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Основне 

(літера 1З)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

25,9  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Пожежне депо 

(літера В)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

74,1  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

Витяг з 

ЄРОДВ* 

Держав-

на, 



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

ська дорога, 9  виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Допоміжна 

будівля 

(літера 1Я)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

15,3  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Альтанка 

(літера 1Ю)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

2,1  2317416451

101  

1272.1 

Церкви, 

собори, 

костьоли, 

мечеті, 

синагоги 

та т.ін.  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Навіс (літера 1Ш)  м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

 2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

Держав-

на, 

Міністерс

тво 



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

юстиції 

України  

Основне 

(літера Ї)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

1143,8  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Допоміжна 

будівля 

(літера 1Щ)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

5,2  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Туалет 

(літера 2Є)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

2,5  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

ізоляторів  ** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Навіс (літера 2Ї)  м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

 2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Допоміжна 

будівля 

(літера 1Л)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

5,8  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Навіс (літера 1К)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

 2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

21 

№ 254353

434  

Сарай (літера 2В)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

6,2  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Навіс (літера 2Б)  м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

 2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Навіс (літера 1Ч)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

 2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

434  

Допоміжна 

будівля 

(літера 1Ф)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

4,5  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Навіс (літера 1У)  м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

 2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Теплиця 

(літера 1Х)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

 2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Теплиця м. Одеса,  2317416451 1274.3 Витяг з Держав-



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

(літера 1Ц)  вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

101  Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Майстерня 

(літера Х)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

58,3  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Механічна 

майстерня 

(літера І)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

5106,9  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Склад (літера Ч)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

540,8  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

Держав-

на, 

Міністерс



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

тво 

юстиції 

України  

Основне/Адмінбу

дівля (літера 1А)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

2003,6  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Склад (літера Я)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

546,8  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Вагова (літера Т)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

4,6  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

та слідчих 

ізоляторів  

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

України  

Основне 

(літера Ф)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

1286,7  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Ваги 

(літера № 14)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

 2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Цех (літера У)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

3014,8  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Гараж (літера Ц)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

52,3  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Дороги в’їзні   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

350 

пог. м  

 2112.9 

Шляхи, 

вулиці, 

дороги 

та дорожні 

споруди 

інші  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

від 15.03.

21  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Басейн для збору 

води 

(літера №13)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

20  2317416451

101  

1252.2 

Резервуари 

та ємності 

інші  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Склад (літера Р)   м. Одеса, 548,6  2317416451 1274.3 Витяг з Держав-



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

101  Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Навіс (літера 1Р)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

54,9  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Навіс (літера 1С)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

39,1  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Склад (літера Е)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

189,4  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

Держав-

на, 

Міністерс



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

тво 

юстиції 

України  

Цех (літера Г)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

668,4  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Басейн для збору 

води 

(літера № 11)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

24  2317416451

101  

1252.2 

Резервуари 

та ємності 

інші  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Допоміжна 

будівля 

(літера 1Н)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

1,8  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

та слідчих 

ізоляторів  

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

України  

Основне 

(літера Щ)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

101,3  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Гараж (літера 1Т)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

76,7  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Цех (літера Д)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

245,7  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Склад (літера Ю)   м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

93,3  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Допоміжна 

будівля 

(літера 1П)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

83,4  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Навіс вагової 

(літера 1М)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

73,8  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  



Назва  Адреса  

За-

галь-

на 

пло-

ща 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне  

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма  

власності 

та власн

ик  

№ 254353

434  

Ємність 

(літера №12)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

2,5  2317416451

101  

1252.2 

Резервуари 

та ємності 

інші  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

Літній душ 

літера 1О)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

1  2317416451

101  

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць 

та слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 15.03.

21; Витяг 

з 

ДРРПНМ

** 

від 26.04.

21 

№ 254353

434  

Держав-

на, 

Міністерс

тво 

юстиції 

України  

 

_____________ 

*ЄРОДВ – Єдиний реєстр об’єктів державної власності. 

**ДРРПНМ – Державний реєстр речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

іншого речового права. 

Відомості про земельну ділянку 



Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельн

ої 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма 

власності, 

підстава на 

право 

користування 

земельною 

ділянкою, 

інформація 

про 

обтяження  

Земельна 

ділянка. 

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Держав-

ному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

1680952651

101 

м. Одеса, 

вул. Люстдорф

ська дорога, 9  

 5,9833  5110137300:56:002:

0004  

Згідно з 

Витягом з 

Державного 

земельного 

кадастру НВ-

511645891202

1 цільове 

призначення: 

03.01 Для 

будівництва 

та обслуговува

ння будівель 

органів дер-

жавної влади 

та місцевого 

самоврядуван

ня. Категорія 

земель: Землі 

житлової 

та громадської 

забудови. Вид 

використання 

земельної 

ділянки: для 

експлуатації 

та обслуговува

ння будівель і 

споруд колонії  

 Форма 

власності –

державна; 

власник – 

держава 

України в 

особі 

Одеської 

обласної дер-

жавної адмі-

ністрації. 

Витяг з Дер-

жавного 

земельного 

кадастру НВ-

511645891202

1. Державний 

акт на право 

постійного 

користування 

земельною 

ділянкою 

17.02.2009 

серія 

ЯЯ205841 

№ 030950500

005. 

Обтяження 

відсутні   

 

На земельній ділянці за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9 з 

кадастровим номером  5110137300:56:002:0004 площею 5,9833 га також розміщуються 

інші будівлі, які не входять до складу об’єкта приватизації, та займають частину 

загальної площі. 

Розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 22.12.2020 

№ 978/од-2020 надано згоду державній установі «Південна виправна колонія (№ 51)» 

на поділ земельної ділянки. Розпорядженням Одеської обласної державної адмініст-



рації від 30.07.2021 № 799/од-2021 затверджено технічну документацію із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання вказаної земельної ділянки. Після проведення 

відповідних робіт земельна ділянка з кадастровим номером 5110137300:56:002:0004 

буде поділена на три частини. Згідно з орієнтовною схемою поділу площа земельної 

ділянки під об’єктом приватизації –  4,8355 га. 

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

оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 вересня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

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

приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 

продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим  статтею 

8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 223 250 425,11 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 111 625 212,56 грн (без урахуванняПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 111 625 212,56 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 22 325 042,51 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 11 162 521,26 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 11 162 521,26 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного 

та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону 

розрахунків за придбаний об’єкт: 



Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській 

та Миколаївській областях 

Рахунок: № UA118201720355589002000163735 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 43015722 

Для перерахування гарантійного внеску: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській 

та Миколаївській областях 

Рахунок № UA888201720355229002001163735 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 43015722 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем розташування 

об’єкта, звернувшись до організатора аукціону. 

Контактна особа: представник балансоутримувача – Коваль Андрій Валерійович, 

тел. (093) 101-16-78, адреса електронної пошти: optim_51@ukr.net. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика 

Арнаутська, 15, к. 1106, тел. (048) 731-50-28, телефони для довідок: (048) 731-40-43, 

(048) 731-40-51. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), 

у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної 

пошти: odesa@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Одеській та Миколаївській областях від 12.08.2021 № 1355. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-

05-19-000006-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон зі зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 2 232 504,25 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 116 252,13 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 116 252,13 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 



Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Одеській та Миколаївській областях  

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – нежитлової будівлі  

загальною площею 189,8 м2 за адресою: Одеська 

область, смт Тарутіно, вул. Широка, 12 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля загальною площею 

189,8 м2. 

Місцезнаходження: Одеська область, смт Тарутіно, вул. Широка, 12. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду 

України в Одеській області (код за ЄДРПОУ 20987385), адреса: вул. Канатна, 83, 

м. Одеса, 65012, телефон (048)728-29-90. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  

Адреса  

розташуванн

я  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер об’єкта 

в Державному 

реєстрі 

речових прав 

на нерухоме 

майно  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Нежитлов

а будівля 

загальною 

площею 

189,8 м2  

Одеська 

область, 

смт Тарутин

е, 

вул. Широка, 

12  

189,8  234433215124

7  

1220.1 

Будівлі 

органів дер-

жавного 

та місцевого 

управління   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 19.07.202

1  індексний 

номер 

266321200  

Державна, 

держава 

Україна в 

особі 

Пенсійног

о фонду 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00035323)  

 

Об’єкт приватизації – окремо розташована одноповерхова будівля загальною 

площею 189,8 м2 з підвалом та господарськими спорудами (ворота та огорожа). Рік 

введення в експлуатацію – 2003. Фундамент – бутобетон, стіни – камінь черепашник, 

покрівля – черепиця, перекриття – дерево, підлога – лінолеум, сходи – камінь 

черепашник. Ворота та огорожа – металеві. Наявне електро-, водо-, газопостачання 

та каналізація, опалення за допомогою газового котла. Фізичний стан – задовільний. 

Відомості про земельну ділянку 



Назва  

Адреса  

розташуванн

я  

Площа 

земельн

ої 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма 

власності, 

підстава на 

право 

користування 

земельною 

ділянкою, 

інформація 

про 

обтяження  

Земельн

а 

ділянка  

Одеська 

область, 

смт Тарутин

е, 

вул. Широка

, 12  

424,0  5124755100:02:001:07

34  

В.03.1 Для 

будівництва 

та обслуговуван

ня будівель 

органів держав-

ної влади 

та місцевого 

самоврядування  

Державна, 

витяг з Дер-

жавного 

земельного 

кадастру про 

земельну 

ділянку 

від 19.07.2017 

№ НВ-

510478707201

7, відомості 

про 

обмеження у 

використанні 

земельної 

ділянки не 

зареєстровані  

 

Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 08 вересня 2021року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 



електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 16450,48 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 8225,24 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 8225,24 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 1645,04 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 822,52 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 822,52 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 

електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцями 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 Одеській 

та Миколаївській областях 

Рахунок №UA118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

«Нежитлова будівля загальною площею 189,8 м2») 

Рахунок №UA888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 43015722 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

посиланням: https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта: Одеська область, 

смт Тарутине, вул. Широка, 12, за попередньою домовленістю з організатором аукціо-

ну. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-

ного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048, м. Одеса, 

вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, 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, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua//. 



Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електронної пошти: 

odesa@spfu.gov.ua. 

Контактна особа – Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43, spfu51@gmail.com. 

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті 

даних на сайті: privatization.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Одеській та Миколаївській областях від 11.08.2021 № 1351. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-

06-24-000003-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон зі зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 164,50 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 82,25 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 82,25 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. 

sale/info/elektronni-m ajdanchi ki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Одеській та Миколаївській областях 

про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації – 

цілісного майнового комплексу «ОДЕСАВИНПРОМ» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: цілісний майновий комплекс 

«Одесавинпром». 

Місцезнаходження об’єкта: м. Одеса, Французький бульвар, 10. 

Об’єкти у складі ЦМК «Одесавинпром» розташовані за адресами: 

м. Одеса, Французький бульвар, 8; 

м. Одеса, Французький бульвар, 10; 

м. Одеса. Французький бульвар, 12 (підвал); 

м. Одеса, вул. Наливна, 2; 

м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151. 

Назва орендаря (балансоутримувача): Приватне акціонерне товариство 

«Одесавинпром» (код за ЄДРПОУ 00412027). 



Об’єкт приватизації – цілісний майновий комплекс «Одесавинпром» переданий в 

оренду ПрАТ «Одесавинпром» за договором від 25.12.1992 (зі змінами, внесеними 

додатковою угодою від 27.12.1997; додатковою угодою від 15.02.2000; додатковою 

угодою від 24.12.2002; договором про внесення змін від 27.01.2006; договором про 

внесення змін від 27.12.2007; договором про внесення змін від 07.06.2011; договором 

про внесення змін від 25.01.2016; договором № 1 про внесення змін від 22.04.2021; 

договором № 2 про внесення змін від 22.06.2021). 

Договір оренди ЦМК «Одесавинпром» (зі змінами) діє до моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації до покупця об’єкта приватизації. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021: 193 особи. 

Основний вид діяльності за КВЕД орендаря ПрАТ «Одесавинпром»: 

11.02 – Виробництво виноградних вин (основний); 

11.01 – Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; 

11.03 – Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин; 

11.04 – Виробництво інших недистильованих напоїв із зароджуваних продуктів. 

Основна номенклатура продукції: 

виробничі потужності Об’єкта приватизації використовуються орендарем ПрАТ 

«Одесавинпром» для виробництва та розливу виноробної продукції, зокрема 

шампанського України, вин ігристих та слабоалкогольних газованих напоїв. 

Обсяг реалізації та основна номенклатура продукції  

за переліком орендаря ПрАТ «Одесавинпром» 

 

За 2018 рік  За 2019 рік  За 2020 рік  
І півріччя 2021 

року  

тис. 

дал  

тис. 

грн  

тис. 

дал  

тис. 

грн  

тис. 

дал  

тис. 

грн  
тис. дал  тис. грн  

шампанського України  147,5  70753  162,8  71230  197,4  82456  50,7  21760  

вин ігристих  703,5  265512  436,2  173378  435,5  169948  76,0  32402  

слабоалкогольних 

газованих напоїв  

6,2  2789  34,8  15109  21,9  7751  9,5  3262  

у т. ч. експортної   66,6  31776  22,2  11494  14,4  8712  9,1  6580  

усього:  857,2  339054  633,8  259717  654,8  260155  145,3  64004  

 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)  

орендаря ПрАТ «Одесавинпром»  

Період  Загальний дохід, тис. грн  
Дохід за основним видом діяльності, 

тис. грн  

2018 р.  665353,4  570657,4  

2019 р.  475649,0  376066,3  

2020 р.  464352,0  382180,0  

І півріччя 2021 р.  101839,0  93509,0  

 

Основні показники господарської діяльності: 



Інформація щодо фінансово-економічних показників діяльності орендаря – ПрАТ 

«Одесавинпром», що здійснює господарську-фінансову діяльність з використанням 

активів цілісного майнового комплексу «Одесавинпром». 

№ 

з/п  
Показники  

Оди

ни-

ця 

ви-

міру  

 Сукупні показники 

діяльності орендаря ПрАТ 

«Одесавинпром» за 

результатами експлуатації 

орендованого ЦМК,  

що є Об’єктом приватизації,  

та власного майна орендаря  

За даними розподільчого 

балансу  

станом на 30.06.2021  

2018 р.  2019 р.  2020 р.  

І 

піврічч

я 2021 

р.  

Усьог

о   

Входить 

до склад

у майна 

орендар

я  

Входить 

до склад

у об’єкта 

прива-

тизації  

1.  Активи (форма 

№ 1, рядок 

1300)  

тис. 

грн  
411816  358627  291387  215062  21506

2  
187244  27818  

1.1  Необоротні 

активи  

тис. 

грн   

70351  61375  67658  62940  60294  32476  27818  

1.1.

1  

Балансова 

вартість 

нематеріальних 

активів  

тис. 

грн   

1677  1115  586  323  323  323  –  

1.1.

2  

Балансова 

вартість 

незавершених 

капітальних 

інвестицій  

тис. 

грн   

2392  328  320  323  323  323  –  

1.1.

3  

Балансова 

вартість 

основних 

засобів  

тис. 

грн   

65409  59059  66752  59648  59648  31830  27818  

1.1.

4  

Довгострокові 

фінансові 

інвестиції  

тис. 

грн   

873  873  –  –  –  –  –  

1.2  Оборотні активи  тис. 

грн   

341465  297252  223729  154768  15476

8  

154768  –  

1.2.

1  

запаси  тис. 

грн   

137753  105351  67359  66115  66115  66115  –  

1.2.

2  

сумарна 

дебіторська 

заборгованість 

тис. 

грн   

192997  177935  141718  77412  77412  77412  –  



№ 

з/п  
Показники  

Оди

ни-

ця 

ви-

міру  

 Сукупні показники 

діяльності орендаря ПрАТ 

«Одесавинпром» за 

результатами експлуатації 

орендованого ЦМК,  

що є Об’єктом приватизації,  

та власного майна орендаря  

За даними розподільчого 

балансу  

станом на 30.06.2021  

2018 р.  2019 р.  2020 р.  

І 

піврічч

я 2021 

р.  

Усьог

о   

Входить 

до склад

у майна 

орендар

я  

Входить 

до склад

у об’єкта 

прива-

тизації  

(форма № 1, 

рядок 1125 + 

1130 + 1135 + 

1140 + 1145 + 

1155)  

1.2.

3  

гроші (форма № 

1, рядок 1165)  

тис. 

грн   

453  2496  32  410  410  410  –  

2.  Пасиви  тис. 

грн   
411816  358627  291387  215062  21506

2  
187244  27818  

2.1  Власний капітал 

(форма № 1, 

рядок 1495)  

тис. 

грн   

-29458  -42906  -17944  -32266  -32266  -60084  27818  

2.2  Довгострокові 

зобов’язання 

(форма № 1, 

рядок 1595)  

тис. 

грн   

43360  30650  18488  16619  16619  16619  –  

2.3  Поточні 

зобов’язання, в 

тому числі:  

тис. 

грн   

397369  370437  290400  230709  23070

9  

230709  –  

2.3.

1  

поточна 

кредиторська 

заборгованість 

сумарна (форма 

№ 1, рядок 1695 

-1660 - 1665 -

1670)  

тис. 

грн   

397369  370437  290400  230223  23022

3  

230223  –  

3.  Доходи всього, 

в тому числі:  
тис. 

грн   
697943  488824  484334  101839  –  –  –  

3.1  Чистий дохід від 

реалізації 

продукції 

тис. 

грн   

665353  475649  464352  93509  –   –  



№ 

з/п  
Показники  

Оди

ни-

ця 

ви-

міру  

 Сукупні показники 

діяльності орендаря ПрАТ 

«Одесавинпром» за 

результатами експлуатації 

орендованого ЦМК,  

що є Об’єктом приватизації,  

та власного майна орендаря  

За даними розподільчого 

балансу  

станом на 30.06.2021  

2018 р.  2019 р.  2020 р.  

І 

піврічч

я 2021 

р.  

Усьог

о   

Входить 

до склад

у майна 

орендар

я  

Входить 

до склад

у об’єкта 

прива-

тизації  

(товарів, робіт, 

послуг)  

3.2  Інші операційні 

доходи  

тис. 

грн.  

26157  9410  4489  3477  –  –  –  

3.3  Інші фінансові 

доходи  

тис. 

грн   

3  164  794  17  –  –  –  

4.  Витрати всього, 

в тому числі:  
тис. 

грн   
694790  502272  480556  207244  –  –  –  

4.1  Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг)  

тис. 

грн   

606687  436284  426475  90568  –  –  –  

4.2  Адміністративні 

витрати  

тис. 

грн   

26490  20381  21681  11052  –  –  –  

4.3  Витрати на збут  тис. 

грн   

30002  22388  14266  5994  –  –  –  

4.4  Інші операційні 

витрати  

тис. 

грн   

17991  12468  7940  3477  –  –  –  

4.5  Інші витрати  тис. 

грн   

2376  1230  5853  3769  –  –  –  

4.6  Витрати з 

податку на 

прибуток  

тис. 

грн   

–  –  –  –  –  –  –  

5.  Чистий 

прибуток 

(збиток)  + ,-  

тис. 

грн   
(3153)  (13448

)  
(3778)  -14322  –  –  –  

6.  Середня 

кількість всіх 

працівників  

осіб  278  233  205  193  –  –  –  



№ 

з/п  
Показники  

Оди

ни-

ця 

ви-

міру  

 Сукупні показники 

діяльності орендаря ПрАТ 

«Одесавинпром» за 

результатами експлуатації 

орендованого ЦМК,  

що є Об’єктом приватизації,  

та власного майна орендаря  

За даними розподільчого 

балансу  

станом на 30.06.2021  

2018 р.  2019 р.  2020 р.  

І 

піврічч

я 2021 

р.  

Усьог

о   

Входить 

до склад

у майна 

орендар

я  

Входить 

до склад

у об’єкта 

прива-

тизації  

7.  Фонд оплати 

праці усіх 

працівників  

тис. 

грн   
24230,

8  
19208,

7  
13021,

3  
5221,0  –  –  –  

8.  Середньомісячн

а заробітна 

плата  

грн   7423,7  6990,1  5425,5  4653,3  -  -  -  

 

Зобов’язання, що виникли внаслідок діяльності орендаря – ПрАТ «Одесавинпром», у 

тому числі пов’язаної з експлуатацією виробничих потужностей Об’єкта приватизації, 

є виключно власними зобов’язаннями орендаря – ПрАТ «Одесавинпром». 

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 

Інформація про майно, що входить до складу об’єкта приватизації: 

Майно ЦМК «Одесавинпром» складається з необоротних активів, а саме 306 

одиниць основних засобів, у т. ч.: 

об’єктів нерухомості – 97 одиниць (з урахуванням амфор** для обробки та 

зберігання вина), 

машини та обладнання – 143 одиниці; 

інструменти, прилади, інвентар – 60 одиниць; 

транспортні засоби – 6 одиниць, у т. ч. : 4 автомобілі (ЗІЛ 431410 № 280-43; 

Москвич № 279-85 ОВ; ЗІЛ 431410 № 279-40 ОВ; автомобільний 

напівпричіп/цистерна 130-56 ОА), які підлягають вибракуванню; 

1 човен рятувальний з веслами, без двигуна, довжина якого не перевищує 4 м, не 

підлягає державній реєстрації; 

1 автонавантажувач, який є технологічним транспортним засобом, що не підлягає 

експлуатації на дорогах загального користування. 

Відомості про об’єкти нерухомого майна 

Назва  

Літер

а або 

№ за 

ТП  

Загал

ьна 

площ

а (м2)   

Реєстраці

йний 

номер  

Функціо-

нальне 

використ

ання  

Технічни

й стан  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власно

сті та 

власни

к  

м. Одеса, Французький бульвар, 10  



Назва  

Літер

а або 

№ за 

ТП  

Загал

ьна 

площ

а (м2)   

Реєстраці

йний 

номер  

Функціо-

нальне 

використ

ання  

Технічни

й стан  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власно

сті та 

власни

к  

Виробничий 

корпус з 

одноповерховим 

приміщенням, 

виробничий 

корпус з адмін. 

приміщенням   

А, А1  6201,1  20243300 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

Виробнич

а 

діяльність  

Задовільн

ий  

Свідоцтво 

про право 

власності 

21.08.2007 

ЯЯЯ/574076  

Держав

на, 

держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

Будівля їдальні   Б  317,7  20243300 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

Виробнич

а 

діяльність  

Незадовіл

ьний  

Свідоцтво 

про право 

власності 

21.08.2007 

ЯЯЯ/574076  

Держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

Будівля 

ремонтно-

механічного цеху  

В  170,5  20243300 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

Виробнич

а 

діяльність  

Задовільн

ий  

Свідоцтво 

про право 

власності 

21.08.2007 

ЯЯЯ/574076  

Держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

Будівля 

парокотельні   

Г   336,9  20243300 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

Виробнич

а 

діяльність  

Задовільн

ий  

Свідоцтво 

про право 

власності 

21.08.2007 

ЯЯЯ/574076  

Держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

Блок складських 

приміщень 

готової продукції  

Д  2337,9  20243300 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

Виробнич

а 

діяльність  

Задовільн

ий  

Свідоцтво 

про право 

власності 

21.08.2007 

ЯЯЯ/574076  

Держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 



Назва  

Літер

а або 

№ за 

ТП  

Загал

ьна 

площ

а (м2)   

Реєстраці

йний 

номер  

Функціо-

нальне 

використ

ання  

Технічни

й стан  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власно

сті та 

власни

к  

майно  Україн

и  

Бокс для 

обслуговування 

автомобілів   

Ж  37,5  20243300 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

Виробнич

а 

діяльність  

Задовільн

ий  

Свідоцтво 

про право 

власності 

21.08.2007 

ЯЯЯ/574076  

Держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

Приміщення 

прохідного 

пункту  

З  32,2  20243300 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

Виробнич

а 

діяльність  

Задовільн

ий  

Свідоцтво 

про право 

власності 

21.08.2007 

ЯЯЯ/574076  

Держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

Автогараж   И  35,7  20243300 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

Виробнич

а 

діяльність  

Задовільн

ий  

Свідоцтво 

про право 

власності21.0

8.2007 

ЯЯЯ/574076  

Держав

на, 

Держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

** *** 

Совхозвинтрест  

(приміщення 

мансардного, 1-

го, 2-го поверхів 

та підвалу (1 та 2 

рівня)  

К  2657,8  20243300 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

Виробнич

а 

діяльність  

Задовільн

ий  

Свідоцтво 

про право 

власності 

21.08.2007 

ЯЯЯ/574076  

Держав

на,  

держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

Насосна    Л  19,5  20243300 

Реєстр 

Виробнич

а 

Задовільн

ий  

Свідоцтво 

про право 

Держав

на, 



Назва  

Літер

а або 

№ за 

ТП  

Загал

ьна 

площ

а (м2)   

Реєстраці

йний 

номер  

Функціо-

нальне 

використ

ання  

Технічни

й стан  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власно

сті та 

власни

к  

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

діяльність  власності 

21.08.2007 

ЯЯЯ/574076  

держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

Будівля 

зберігання запасу 

води   

М  96  20243300 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

Виробнич

а 

діяльність  

Задовільн

ий  

Свідоцтво 

про право 

власності 

21.08.2007 

ЯЯЯ/574076  

Держав

на, 

держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

Склад пляшок   Н  579,3  20243300 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

Виробнич

а 

діяльність  

Задовільн

ий  

Свідоцтво 

про право 

власності 

21.08.2007 

ЯЯЯ/574076  

Держав

на, 

держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

Галерея для 

транспортування 

продукції   

О  354  20243300 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

Виробнич

а 

діяльність  

Задовільн

ий  

Свідоцтво 

про право 

власності 

21.08.2007 

ЯЯЯ/574076  

Держав

на, 

держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

*Підвали для 

обробки та 

П  5274,4  20243300 

Реєстр 

Виробнич

а 

Незадовіл

ьний  

Свідоцтво 

про право 

Держав

на, 



Назва  

Літер

а або 

№ за 

ТП  

Загал

ьна 

площ

а (м2)   

Реєстраці

йний 

номер  

Функціо-

нальне 

використ

ання  

Технічни

й стан  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власно

сті та 

власни

к  

зберігання вина з 

амфорами для 

зберігання вина  

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

діяльність  власності 

21.08.2007 

ЯЯЯ/574076  

держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

Огорожа  1-6    огорожа  Задовільн

ий  

  

Мостіння (І, ІІ)  І, ІІ        

Внутрішньомайд

анчикові мережі 

водопроводу  

   Комуніка

ції  

Задовільн

ий  

  

Зовнішні 

тепломережі  

   Комуніка

ції  

Задовільн

ий  

  

Внутрішньомайд

анчикові мережі 

каналізації  

   Комуніка

ції  

Задовільн

ий  

  

м. Одеса, Французький бульвар, 8  

Нежитлова 

будівля  

Е  1961,2  20243447 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

Виробнич

а 

діяльність  

Задовільн

ий  

Свідоцтво 

про право 

власності 

21.08.2007 

ЯЯЯ/574075  

Держав

на, 

держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

м. Одеса, Французький бульвар, 12  

Нежитлова 

будівля   

А  167,9  241702895

1101 

Державни

й реєстр 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Сховище   Непридат

не  

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно від 

26.07.2021 

№267466986  

Держав

на, 

держав

а в 

особі 

Фонду 

держав

ного 



Назва  

Літер

а або 

№ за 

ТП  

Загал

ьна 

площ

а (м2)   

Реєстраці

йний 

номер  

Функціо-

нальне 

використ

ання  

Технічни

й стан  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власно

сті та 

власни

к  

майна 

Україн

и  

м. Одеса, вул. Наливна, 2  

Нежитлова 

будівля   

А  193,9  17791100 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

Виробнич

а 

діяльність  

Непридат

не  

Свідоцтво 

про право 

власності 

05.07.2006 

ЯЯЯ/299835  

Держав

на, 

держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

Склад   Б  356,1  17791100 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

Виробнич

а 

діяльність  

Непридат

не  

Свідоцтво 

про право 

власності 

05.07.2006 

ЯЯЯ/299835  

Держав

на, 

держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

Прохідна   В  17,4  17791100 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

Виробнич

а 

діяльність  

Непридат

не  

Свідоцтво 

про право 

власності 

05.07.2006 

ЯЯЯ/299835  

Держав

на, 

держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

Будинок 

резервуара  

Г  101,8  17791100 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

Виробнич

а 

діяльність  

Непридат

не  

Свідоцтво 

про право 

власності 

05.07.2006 

ЯЯЯ/299835  

Держав

на, 

держав

а в 

особі 

Верхов



Назва  

Літер

а або 

№ за 

ТП  

Загал

ьна 

площ

а (м2)   

Реєстраці

йний 

номер  

Функціо-

нальне 

використ

ання  

Технічни

й стан  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власно

сті та 

власни

к  

майно  ної 

Ради 

Україн

и  

Огорожа  №1-4    огорожа  Задовільн

ий  

  

Мостіння   І     Непридат

не  

  

м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151  

Нежитлова 

будівля   

А  877,6  17791083 

Реєстр 

прав 

власності 

на 

нерухоме 

майно  

Виробнич

а 

діяльність  

Незадовіл

ьний  

Свідоцтво 

про право 

власності 

05.07.2006 

ЯЯЯ/299833  

Держав

на, 

держав

а в 

особі 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и  

 

* Всередині підвалів для обробки та зберігання вина (літера «П») за адресою: м. 

Одеса, Французький бульвар, 10, не змінюючи загальну площу літери «П», влаштовані 

амфори для зберігання вина, які обліковуються у складі об’єктів нерухомості, а саме: 

Інв. №  
Найменування 

ч  

Рік 

побудови  

Будівельний 

об’єм, дал  

Конструктиви (матеріал)  

фундамент  стіни  покрівля  

118/301А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 169,00  бетон  з/б  з/б  

119/302А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 450,40  бетон  з/б  з/б  

126/309А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 498,00  бетон  з/б  з/б  

127/310А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 469,00  бетон  з/б  з/б  

128/311А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 265,00  бетон  з/б  з/б  

129/312А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 393,00  бетон  з/б  з/б  



Інв. №  
Найменування 

ч  

Рік 

побудови  

Будівельний 

об’єм, дал  

Конструктиви (матеріал)  

фундамент  стіни  покрівля  

130/313А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 457,00  бетон  з/б  з/б  

131/314А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 287,00  бетон  з/б  з/б  

132/315А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 474,00  бетон  з/б  з/б  

133/316А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 552,00  бетон  з/б  з/б  

134/317А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 600,00  бетон  з/б  з/б  

135/318А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 561,00  бетон  з/б  з/б  

138/321А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 508,00  бетон  з/б  з/б  

139/322А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 580,60  бетон  з/б  з/б  

140/323А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 489,30  бетон  з/б  з/б  

141/324А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 101,50  бетон  з/б  з/б  

184/701А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 375,00  бетон  з/б  з/б  

185/702А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 499,80  бетон  з/б  з/б  

120/303А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 551,70  бетон  з/б  з/б  

121/304А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 456,00  бетон  з/б  з/б  

122/305А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 461,60  бетон  з/б  з/б  

123/306А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 531,50  бетон  з/б  з/б  

124/307А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 501,50  бетон  з/б  з/б  

125/308А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 544,20  бетон  з/б  з/б  

190/707А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 389,50  бетон  з/б  з/б  



Інв. №  
Найменування 

ч  

Рік 

побудови  

Будівельний 

об’єм, дал  

Конструктиви (матеріал)  

фундамент  стіни  покрівля  

191/708А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 424,80  бетон  з/б  з/б  

192/709А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 460,20  бетон  з/б  з/б  

193/710А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 416,90  бетон  з/б  з/б  

186/703А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 501,00  бетон  з/б  з/б  

187/704А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 361,00  бетон  з/б  з/б  

188/705А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 406,90  бетон  з/б  з/б  

189/706А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 436,50  бетон  з/б  з/б  

136/319А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 572,00  бетон  з/б  з/б  

137/320А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  1 540,50  бетон  з/б  з/б  

194/711А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 496,40  бетон  з/б  з/б  

195/712А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 374,20  бетон  з/б  з/б  

196/713А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 380,00  бетон  з/б  з/б  

197/714А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 475,00  бетон  з/б  з/б  

198/715А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  5 677,30  бетон  з/б  з/б  

199/801А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 540,00  бетон  з/б  з/б  

200/802А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 460,00  бетон  з/б  з/б  

201/803А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 580,00  бетон  з/б  з/б  

202/804А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 530,00  бетон  з/б  з/б  

203/805А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 383,00  бетон  з/б  з/б  



Інв. №  
Найменування 

ч  

Рік 

побудови  

Будівельний 

об’єм, дал  

Конструктиви (матеріал)  

фундамент  стіни  покрівля  

204/806А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 307,50  бетон  з/б  з/б  

205/807А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 587,00  бетон  з/б  з/б  

206/808А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 469,00  бетон  з/б  з/б  

207/809А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 570,00  бетон  з/б  з/б  

208/810А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 282,70  бетон  з/б  з/б  

209/811А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 546,00  бетон  з/б  з/б  

210/812А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 219,00  бетон  з/б  з/б  

211/813А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 603,50  бетон  з/б  з/б  

212/814А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 575,00  бетон  з/б  з/б  

213/815А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  5 284,50  бетон  з/б  з/б  

214/901А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 660,30  бетон  з/б  з/б  

215/902А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 305,00  бетон  з/б  з/б  

216/903А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 527,00  бетон  з/б  з/б  

217/904А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 001,50  бетон  з/б  з/б  

218/905А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 211,30  бетон  з/б  з/б  

219/906А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 282,50  бетон  з/б  з/б  

220/907А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 201,30  бетон  з/б  з/б  

221/908А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 300,00  бетон  з/б  з/б  

222/909А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 502,80  бетон  з/б  з/б  



Інв. №  
Найменування 

ч  

Рік 

побудови  

Будівельний 

об’єм, дал  

Конструктиви (матеріал)  

фундамент  стіни  покрівля  

223/910А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 560,00  бетон  з/б  з/б  

224/911А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  5 089,40  бетон  з/б  з/б  

225/912А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 441,50  бетон  з/б  з/б  

226/913А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 253,50  бетон  з/б  з/б  

227/914А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 375,20  бетон  з/б  з/б  

228/915А  Амфора з/б 

прямокут.  

1955  4 531,00  бетон  з/б  з/б  

 

** Інформація про об’єкти нерухомого майна, що розташовані на території об’єкта 

приватизації, але не підлягають приватизації та залишаються у державній власності. 

Частину підвалу площею 196 м2 будівлі Совхозвинтрест (літ. К) за адресою: м. 

Одеса, Французький бульвар, 10 займає захисна споруда цивільного захисту 

«Протирадіаційне укриття № 56968», що не входить до складу об’єкта приватизації, 

станом на 31.07.2021 перебуває на балансі ПрАТ «Одесавинпром» та залишається у 

державній власності згідно зі статтею 4 Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна». 

Інформація про інші об’єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: м. 

Одеса, Французький бульвар, 10, але не підлягають приватизації та залишаються у 

приватній власності: 

за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 10 розташоване нерухоме майно – 

нежитлова будівля загальною площею 141,4 м2, право власності зареєстровано на 

підставі рішення Господарського суду Одеської області від 25.03.2008 у справі № 4/30-

08-566 (розділ в Реєстрі прав на нерухоме майно №2323860451101). Зазначене 

нерухоме майно розташовано між будівлями літера «А1» та літера «Б» (на технічному 

паспорті – закреслено), знаходиться на межі території та не порушуватиме її цілісність 

при використанні покупцем об’єкта приватизації. 

*** Інформація про наявність у складі об’єкта приватизації об’єктів культурної 

спадщини: 

у складі Об’єкта приватизації за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 10 

міститься нежитлова будівля Совхозвинтрест (згідно з технічною інвентаризацією – 

літера «К») – пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення площею 

2853,8 м2 «Склади удільного відомства, 1895 р. за проектом архітектора Л.Л. 

Влодека», що прийнята під охорону держави рішенням Одеського обласного 

виконавчого комітету від 27.12.1991 № 580. Згідно з бухгалтерським обліком – 

будівля. 

Управлінням охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації з орендарем ПрАТ «Одесавинпром» укладено Охоронний договір від 



2009 № 22-07/С-2009, термін дії договору – до кінця договору оренди цілісного 

майнового комплексу «Одесавинпром». 

Вказана будівля не занесена до Списку будинків пам’яток архітектури, приватизація 

яких заборонена (лист Департаменту культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації від 

25.09.2020 № 01-12/4287). 

Відомості про земельні ділянки  

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

земельною 

ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

м. Одеса, 

Французький 

бульвар, 10  

1,763 га  5110137500: 

36:002:0011 

Для 

експлуатації та 

обслуговування 

виробничих 

будівель та 

споруд 

винзаводу  

Комунальна 

власність. Договір 

оренди земельної 

ділянки від 

18.03.2008, строк 

дії – до 25.12.2015   

Земельна 

ділянка  

м. Одеса, 

вул. Наливна, 

2  

0,9115 га  5110137600: 

53:014:0001 

Для 

експлуатації та 

обслуговування 

виробничих 

будівель та 

споруд   

Комунальна 

власність. Договір 

оренди земельної 

ділянки від 

13.06.2008, строк 

дії – до 25.12.2015   

Земельна 

ділянка  

м. Одеса, 

вул. Отамана 

Головатого, 

151  

Рішення Одеської міської ради щодо передачі у власність або 

користування ПрАТ «Одесавинпром» земельної ділянки не 

приймалось. Згідно з технічним паспортом нежитлова 

будівля за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151 

розташована на земельній ділянці площею 1413 м2  

Земельна 

ділянка  

м. Одеса, 

Французький 

бульвар, 12  

Рішення Одеської міської ради щодо передачі у власність або 

користування ПрАТ «Одесавинпром» земельної ділянки не 

приймалось   

Земельна 

ділянка  

м. Одеса, 

Французький 

бульвар, 8  

Рішення Одеської міської ради щодо передачі у власність або 

користування ПрАТ «Одесавинпром» земельної ділянки не 

приймалось   

 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 

середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних 

зборів та платежів 

1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2020 рік (згідно з 

формою № 2-ТП (повітря) річна усього по підприємству – 2,158 т. 



2. Утворення відходів за 2020 рік (згідно з формою № 1-відходи (річна) усього по 

підприємству: – 

у тому числі: 

1 клас небезпеки – 0,17 т (лампи люмінесцентні); 

2 клас небезпеки – 0 т; 

3 клас небезпеки – 9,287 т (матеріали фільтрувальні зіпсовані чи забруднені) 

4 клас небезпеки – 338,298 т: 

1. скляні відходи – 44,878 т; 

2. паперові та картонні відходи – 77,5 т; 

3. пластикові відходи – 27,83 т; 

4. побутові та подібні відходи – 19,0 т; 

5. вичавки виноградні – 109,517 т; 

6. клейовий осад – 13,493 т; 

7. осад дріжджовий – 46,08 т. 

3. Екологічні платежі за 2020 рік – 6116,45 грн (за викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення). 

4. Під час провадження у 2020 році господарської діяльності ПрАТ «Одесавинпром» 

на об’єкті приватизації види діяльності, що передбачають сплату екологічного 

податку, не здійснювалось. 

Вартість цілісного майнового комплексу «Одесавинпром», що підлягає приватизації, 

визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.02.2019 № 224) шляхом проведення незалежної оцінки станом на 30 

червня 2021 року, становить 65 319 289 грн (шістдесят п’ять мільйонів триста 

дев’ятнадцять тисяч двісті вісімдесят дев’ять гривень) без урахування ПДВ. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 14 вересня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що 

передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація цілісного майнового комплексу «Одесавинпром» здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). 



Покупець цілісного майнового комплексу «Одесавинпром» повинен відповідати 

вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 

Об’єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених (кредитних) коштів. 

У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен 

також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне 

підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання 

відповідного обсягу фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано 

переможцем аукціону. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем 

відповідно до частини другої статті 8 цього Закону. 

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист 

економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного 

комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у 

вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок 

подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється 

законодавством про захист економічної конкуренції. 

Відповідно до вимог ст. 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини» 

пам’ятка може бути приватизована лише за умови укладання майбутнім власником з 

відповідним органом охорони культурної спадщини попереднього договору про 

укладання в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) з викладанням 

його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які 

майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її в 

належному стані. 

У термін до 30 календарних днів від дати формування протоколу переможець 

аукціону зобов’язаний укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини 

попередній договір про укладання в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її 

частину) стосовно об’єкта приватизації. 

Особі, яка набула права володіння, користування чи управління пам’яткою, 

забороняється передавати цю пам’ятку у володіння, користування чи управління іншій 

особі без погодження відповідного органу охорони культурної спадщини. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 65 319 289,0 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 32 659 644,5 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 32 659 644,5 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 6 531 928,9 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 265 964,45 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 3 265 964,45 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

1. Покупець цілісного майнового комплексу «Одесавинпром» зобов’язаний 

протягом 3 років з моменту переходу права власності до покупця: 



забезпечити збереження видів діяльності з виробництва виноградних вин та 

забезпечити соціальні гарантії працівникам, зайнятим за тією ж спеціальністю 

(кваліфікацією), згідно з вимогами трудового законодавства (ч. 2 ст. 26 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна»); 

забезпечити утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до 

використання за призначенням за рахунок власних коштів відповідно до ч. 8 ст. 32 

Кодексу цивільного захисту. 

2. Покупець цілісного майнового комплексу «Одесавинпром» зобов’язаний 

відшкодувати протягом 30 календарних днів з дня укладання договору купівлі-

продажу витрати Регіонального Фонду державного майна України по Одеській та 

Миколаївській областях на проведення оцінки цілісного майнового комплексу 

«Одесавинпром» у розмірі 5000,0 грн(без ПДВ) на рахунок органу приватизації 

UA738201720343150003000163735. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 

електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків та проведення переможцем аукціону розрахунків за 

придбаний об’єкт на казначейські рахунки в національній валюті за такими 

реквізитами: 

в національній валюті: 

Для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону 

розрахунків за придбаний об’єкт: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській 

та Миколаївській областях 

Рахунок №UA118201720355589002000163735 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 43015722 

Для перерахування гарантійного внеску: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській 

та Миколаївській областях 

Рахунок №UA888201720355229002001163735  

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 43015722 

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 за місцем розташування 

об’єкта, звернувшись до організатора аукціону. 

Телефони: (048) 731-40-43; (048) 731-40-51. Е-mail: odesa@spfu.gov.ua. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 

державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048, м. 

Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, 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, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/odessa.html. 



Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електронної пошти: 

odesa@spfu.gov.ua. Контактна особа – Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43, 

spfu51@gmail.com. 

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті 

даних на сайті: www.privatization.gov.ua та www.investroom.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Одеській та Миколаївській областях від 12.08.2021 № 1361. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-

07-24-000004-2. 

Період між аукціоном: 

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

аукціон зі зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 653 192,89 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 326 596,45 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 326 596,45 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна по 

Рівненській та Житомирській областях про продаж 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

господарського приміщення загальною площею 33,4 м2 

за адресою: Рівненська область, Корецький район, 

м. Корець, вул. Вишнева, 13А, що перебуває на балансі 

Головного управління Держпродспоживслужби в 

Рівненській області, код за ЄДРПОУ 40309748 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: господарське приміщення загальною 

площею 33,4 м2. 

Місцезнаходження: Рівненська область, Корецький район, м. Корець, вул. Вишнева, 

13А. 



Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Держ-

продспоживслужби в Рівненській області, код за ЄДРПОУ 40309748, адреса: м. Рівне, 

вул. Малорівненська, 91, телефон (0362)63-36-30. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  

Адреса  

розташуванн

я  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Господарськ

е 

приміщення 

загальною 

площею 

33,4 м2  

Рівненська 

область, 

Корецький 

район, 

м. Корець, 

вул. Вишнев

а, 13А  

33,4  112068265623

0  

1242-гаражі  Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

№ 12251087

1 

від 02.05.201

8  

Державна, 

Державна 

служба 

Україна з 

питань 

безпечнос

ті 

харчових 

продуктів 

та захисту 

споживачі

в (код за 

ЄДРПОУ 

39924774)  

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  

Адреса 

розташуванн

я  

Площа 

земельно

ї ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма 

власності, 

підстава на 

право 

користування 

земельною 

ділянкою, 

інформація 

про 

обтяження  

Земельн

а 

ділянка  

Рівненська 

область, 

Корецький 

район, 

м. Корець, 

вул. Вишнева

, 13А  

0,0633  5623010100:014:002

8  

03.01 Для 

будівництва 

та обслуговуванн

я будівель 

органів держав-

ної влади 

та місцевого 

самоврядування  

Державна, 

Рівненська 

облдерж-

насінінспекція

, витяг з Дер-

жавного 

земельного 

кадастру про 

земельну 

ділянку 

№ НВ-



Назва  

Адреса 

розташуванн

я  

Площа 

земельно

ї ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма 

власності, 

підстава на 

право 

користування 

земельною 

ділянкою, 

інформація 

про 

обтяження  

560562694201

9 

від 11.04.2019, 

відомості про 

обмеження не 

зареєстровані  

 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 20 вересня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 для проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація господарського приміщення загальною площею 33,4 м2 за адресою: 

Рівненська область, Корецький район, м. Корець, вул. Вишнева, 13А здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціон без умов – 350,30 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 175,15 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 175,15 грн (без урахування ПДВ). 



На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 35,03 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 17,52 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 17,52 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 

електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного 

та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

В національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062 

Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

приватизації) 

Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42956062 

в іноземній валюті: 

в іноземній валюті EUR: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або 

UNICREDIT BANK AG, MUNICH, 

SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або 

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria 

SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 



Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK 

SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або 

JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA 

SWIFT: CHAS US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або 

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA 

SWIFT: BKTR US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 04094227 

або 

The Bank of New York Mellon, New York, USA 

SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 

8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Максимов Павло Васильович, телефон 

(0362) 63-36-30, e-mail: vetmed@rivneprod.gov.ua. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду дер-

жавного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, 

Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: Дімітрук Яна Ігорівна, телефон (0362) 68-36-93. 

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 «Про затвердження протоколу засідання аук-

ціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – господарського приміщення, 

загальною площею 33,4 м2, за адресою: Рівненська область, Корецький район, 

м. Корець, вул. Вишнева, 13А» від 09.08.2021 № 840. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID: UA-AR-P-

2021-01-12-000005-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 



аукціону без умов – 3,50 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 1,75 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1,75 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінці 

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна по 

Рівненській та Житомирській областях про продаж 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі 

насосної станції загальною площею 32,4 м2 за адресою: 

34100, Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88, 

що не увійшла  

до статутного капіталу ВАТ «Дубровицьке ВО 

«Райагротехсервіс», код за ЄДРПОУ 906829 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля насосної станції загальною площею 

32,4 м2. 

Місцезнаходження: 34100, Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88. 

Балансоутримувач відсутній. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  

Адреса  

розташуван

ня  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

Будівля 

насосної 

станції 

загально

ю 

площею 

32,4 м2  

34100, 

Рівненська 

область, 

м. Дубровиц

я, 

вул. Гагарін

а, 88  

32,4  14363805562

18  

22229 – 

споруди 

місцевих 

трубопровідн

их систем 

інші  

Витяг з 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

№ 20832365

8 

від 06.05.20

20  

Державна, в 

особі Регіо-

нального 

відділення 

Фонду держав-

ного майна 

України по 

Рівненській 

та Житомирсь

кій областях 

(код за 

ЄДРПОУ 

42956062)  



 

Земельна ділянка не сформована. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21 вересня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 для проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація будівлі насосної станції загальною площею 32,4 м2 за адресою: 34100, 

Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88 здійснюється відповідно до вимог 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; «Порядку 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 

та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 60 200,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 30 100,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 30 100,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 6020,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 3010,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 3010,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 0,2 відсотки мінімальної заробітної плати станом 

на 1 січня поточного року – 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору 

купівлі-продажу об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним 

відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений 

для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення 

Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях (буде 

зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі  3700,00 грн (без урахування ПДВ). 



4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 

електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцями 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, ЄДРПОУ 42956062 

Рахунок №UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’ єкт 

приватизації). 

Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42956062 

в іноземній валюті: 

в іноземній валюті EUR: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або 

UNICREDIT BANK AG, MUNICH, 

SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або 

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria 

SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account №UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK 

SWIFT: CITIUS33 



Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або 

JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA 

SWIFT: CHAS US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або 

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA 

SWIFT: BKTR US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 04094227 

або 

The Bank of New York Mellon, New York, USA 

SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для спплати 

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 за місцем розташування об’єкта. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду дер-

жавного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: вул. Петра 

Могили, 24, м. Рівне, 33001. 

Телефони для довідок: (0362) 68-40-07; (0362) 68-36-93, e-mail:rivne@spfu.gov.ua. 

Контактна особа – Миронюк Марія Миколаївна. 

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 «Про затвердження протоколу засідання аук-

ціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації» від 10.08.2021 № 844. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID: UA-AR-P-

2021-02-11-000002-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон і зниженням стартової ціни: 30 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 602,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 301,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 301,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінці 

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  

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



м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по м. Києву про продаж об’єкта  

малої приватизації – окремого майна – частини 

нежитлових приміщень корпусу № 7  

загальною площею 150,0 м2 за адресою: м. Київ, 

вул. Московська, 8 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: частина нежитлових приміщень корпусу 

№ 7  

загальною площею 150,0 м2. 

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 8. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: державне підприємство завод 

«Арсенал» (код за ЄДРПОУ 14310520), адреса: вул. Московська, 8, м. Київ, телефон 

(044)280-41-85. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса 

розташування   

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності 

та власни

к  

Частина 

нежитлови

х 

приміщень 

корпусу 

№ 7 

площею 

150,0 м2  

м. Київ, 

вул. Московськ

а, 8  

150,0  215316188000

0  

1220.9 –  

розміщення 

офісних 

приміщень   

Інформація з 

Державного 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно 

та Реєстру 

прав 

власності на 

нерухоме 

майно, Дер-

жавного 

реєстру 

Іпотек, 

Єдиного 

реєстру 

заборон 

відчуження 

об’єктів 

Держав-

на, Дер-

жавне 

космічне 

агенство 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00041482

)  



Назва   
Адреса 

розташування   

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності 

та власни

к  

нерухомого 

майна щодо 

об’єкта 

нерухомого 

майна 

від 15.07.202

1 

№ 26597492

1  

 

Об’єкт приватизації – частина нежитлових приміщень корпусу № 7 площею 

150,0 м2, які знаходяться на другому поверсі будівлі корпусу № 7, не мають окремого 

(власного) входу, тому прохід до зазначених приміщень здійснюється через інші 

приміщення, які належать на праві приватної власності ТОВ «БУДТРАНСЕРВІС». 

Нежитлова будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення – корпус № 7 

«Ковальська майстерня», включена до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної 

спадщини (позиція 190 наказу Головного управління охорони культурної спадщини 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 25.06.2011 № 10/38-11), прий-

нята на облік наказом Департаменту охорони культурної спадщини 

від 11.10.2018 № 05-ОД, перезатверджений наказом Департаменту охорони культурної 

спадщини від 27.12.2019 № 109, охоронний № 4105. Зазначена будівля не занесена до 

Списку будинків – пам’яток архітектури, приватизація яких заборонена. 

Відомості про земельні ділянки 

Назва   
Адреса 

розташування   

Площа 

земельн

ої 

ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки   

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма 

власності, 

підстава на 

право 

користування 

земельною 

ділянкою, 

інформація 

про 

обтяження  

Земельн

а 

ділянка  

м. Київ, 

вул. Московсь

ка, 8  

19,7331  8000000000:82:033:0

001  

Для 

експлуатації 

та обслуговуван

ня комплексу 

будівель і 

споруд 

виробничого, 

житлового 

та соціально-

Державна, 

відповідно до 

Розпоряджен

ня 

виконавчого 

органу 

Київської 

міської ради 

(КМДА) 



Назва   
Адреса 

розташування   

Площа 

земельн

ої 

ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки   

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма 

власності, 

підстава на 

право 

користування 

земельною 

ділянкою, 

інформація 

про 

обтяження  

побутового 

призначення  

від 15.05.201

7 №570 

передана у 

постійне 

користування 

ДП заводу 

«Арсенал»   

 

Перелік майна,  

яке передане в оренду,  

станом на 11.08.2021 

№ 

з/

п  

Орендар  

Назва  

об’єкта 

оренди  

Орендова

на площа 

(м2)  

Цільове призначення 

оренди  

Реквізити 

договору 

оренди 

та термін 

його дії  

Оренд

на 

плата 

за 1 м2 

на 

місяць 

без 

ПДВ 

(грн)  

1  ГО «ЦЕНТР  

ПАМ’ЯТКО-

ОХОРОННИХ  

ТА МІСТОБУДІВ

НИХ  

ДОСЛІДЖЕНЬ»  

Частина 

нежитлов

их 

приміщен

ь 

загальною 

площею 

150,0 м2 в 

будівлі 

корпусу 

№ 7 

(літера «И

»)  

150,0  З метою розміщення 

громадської 

організації на площі, 

що не 

використовується для 

провадження 

підприємницької 

діяльності – ГО 

«ЦЕНТР 

ПАМ’ЯТКООХОРОН

НИХ  

ТА МІСТОБУДІВНИ

Х ДОСЛІДЖЕНЬ»  

27.05.2019 

№ 80,  

термін дії 

до 26.05.20

44  

98,25  

 



Згідно з частиною четвертою статті 18 Закону України «Про приватизацію держав-

ного і комунального майна» договір оренди зберігає чинність для нового власника 

приватизованого майна. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 вересня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація частини нежитлових приміщень корпусу № 7 площею 150,0 м2 за 

адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Відповідно до вимог ст. 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини» 

пам’ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з 

відповідним органом охорони культурної спадщини попереднього договору про 

укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) з викладенням 

його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які 

майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її в 

належному стані. 

У термін до 30 календарних днів від дати формування протоколу переможець аук-

ціону зобов’язаний укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини 

попередній договір про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її 

частину) стосовно об’єкта приватизації. 

Особі, яка набула права володіння, користування чи управління пам’яткою, за 

винятком наймача державної або комунальної квартири (будинку), забороняється 

передавати цю пам’ятку у володіння, користування чи управління іншій особі без 

погодження відповідного органу охорони культурної спадщини. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 300 255,34 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 150 127,67 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 150 127,67 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 30 025,53 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 15 012,77 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 15 012,77 грн(без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець частини нежитлових приміщень корпусу № 7 площею 150,0 м2 за адресою: 

м. Київ, вул. Московська, 8 зобов’язаний від дати переходу права власності 

забезпечити: 

збереження частини нежитлових приміщень корпусу № 7 площею 150,0 м2 

відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та умов 

охоронного договору на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини від 13.06.2019 

№ 4105, що укладений між Департаментом охорони культурної спадщини 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

та Державним підприємством Завод «Арсенал»; 

укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір на 

частину нежитлових приміщень корпусу № 7 площею 150,0 м2 за адресою: м. Київ, 

вул. Московська, 8 (щойно виявлений об’єкт культурної спадщини – «Ковальська 

майстерня» (корпус № 7) не пізніше ніж тридцять днів після передачі об’єкта 

приватизації за актом приймання-передачі та дотримуватися умов такого охоронного 

договору. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 

електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного 

та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 19030825 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних внесків 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 9.00 до 16.00 (перерва з 12.00 

до 13.00) за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Моспан Іван Олександрович, телефон 

044-253-14-35 (приймальня). 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду дер-

жавного майна України по м. Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 50г, 

адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html. 



Контактна особа – Шкуріна Тетяна Михайлівна, телефон (044) 281-00-35. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

м. Києву від 06.08.2021 № 1842. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-

07-12-000002-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 3 002,55 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 501,28 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 501,28 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  

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

 


