
 

Інформаційне повідомлення про проведення в електронній торговій системі 

продажу об'єктів приватизації станом на 16.02.2022 

 

 

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 – приїжджої загальною площею 

73,8 м2, розташованої за адресою: Вінницька 

обл., Хмільницький р-н (колишній 

Козятинський р-н),  

с. Махаринці, вул. Садова, буд. 4, кв. 8  

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: приїжджа загальною площею 73,8 м2 (далі – 

об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Вінницька обл., Хмільницький р-н (колишній Козятинський р-

н), с. Махаринці, вул. Садова, буд. 4, кв. 8. 

Балансоутримувач відсутній. 
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Об’єкт приватизації – приміщення приїжджої, розташоване в одноповерховій 

цегляній будівлі квартирного типу, загальною площею 73,8 м2, яке не увійшло до 

статутного капіталу ВАТ «Махаринецький цукровий завод». Рік побудови – 1890; 

фундамент – бутовий камінь; стіни – цегла; покрівля – азбоцементні листи; 

перекриття – дерев’яно-вальковане; підлога дощата. Перебуває в технічно 

задовільному стані. 

Станом на 01.02.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18.03.2022. 

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 приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 



аукціону з умовами – 138 375,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 69 187,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 69 187,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 13 837,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 6 918,75 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 6 918,75 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним 

відділенням Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

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 Вінницькій та Хмельницькій областях (буде 

зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 3 900,00 грн (без урахування ПДВ). 

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) 

Призначення платежу: «Розрахунок за об’єкт приватизації» 

Рахунок UA 388201720355219001000156369 (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. 

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: Лукашук Вікторія Василівна, 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 (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 08.02.2022 № 239. 

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

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

07-22-000009-2. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 1 383,75 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 691,88 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 691,88 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 із 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 – 

частини будівлі (їдальня) літ. А з прибудовою літ. А1, 

прибудовою літ. А2, загальною площею 293,6 м2, яка не 

увійшла до статутного капіталу ВАТ «Гонорівський 

цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371624, 

розташованої за адресою: Вінницька обл., Могилів-

Подільський р-н (колишній Ямпільський р-н), 

с. Гонорівка, вул. Пушкіна, 1а 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: частина будівлі (їдальня) літ. А з 

прибудовою літ. А1,  

прибудовою літ. А2, загальною площею 293,6 м2, яка не увійшла до статутного 

капіталу ВАТ «Гонорівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371624. 

Місцезнаходження: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н (колишній 

Ямпільський р-н), с. Гонорівка, вул. Пушкіна, 1а. 

Балансоутримувач відсутній. 
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Об’єкт приватизації – частина будівлі (їдальня) літ. А з прибудовою літ. А1, 

прибудовою літ. А2, загальною площею 293,6 м2, розташована в одноповерховій 

будівлі 1928 року побудови загальною площею 570,7 м2. Група капітальності – ІІІ. 

Фізичний знос – 56 %. Матеріал фундаменту та стін – камінь, матеріал підлоги – 

цемент, матеріал перекриття – дерев’яно-вальковане, матеріал покрівлі – шифер. 

Фізичний стан незадовільний. 

Договори оренди на об’єкт приватизації не укладались. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18.03.2022. 

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 приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 34 645,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 17 322,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 17 322,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 3 464,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 732,25 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 732,25 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

відділенням Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

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 Вінницькій та Хмельницькій областях у сумі 

5000,00 грн без урахування ПДВ. 

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: Державна казначейська служба України м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42964094 

Призначення платежу: (обов’язково вказувати за що) 

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. 

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 08.02.2022 № 236. 

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

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

06-14-000008-1. 

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 

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

днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 346,45 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 173,23 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 173,23 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 – будинку побуту літ. А  

з підвалом літ. А1 загальною площею 947,5 м2, що не 

увійшов до статутного капіталу  

ВАТ «Деребчинський цукровий завод» 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будинок побуту літ. А з підвалом літ. А1 

загальною площею 947,5 м2,  

що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий завод»  

(код за ЄДРПОУ 00371630), (ліквідований), (далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: 23532, Вінницька обл., Жмеринський (колишній 

Шаргородський) р-н, с. Деребчин, вул. Заводська, 9. 

Балансоутримувач відсутній. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  

 

Адреса  

розташув

ання  

 

Загал

ьна 

площ

а 

(м2) 

 

Реєстр

аційн

ий 

номер 

 

Функціональне 

призначення 

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма власності  

та власник 

 

Будинок 

побуту літ. 

А з 

підвалом 

літ. А1 

загальною 

площею 

947,5 м2, 

що не 

увійшов до 

статутного 

капіталу 

ВАТ 

«Деребчин

ський 

цукровий 

завод» 

 

23532, 

Він-

ницька 

обл., 

Жмеринс

ький 

(колишні

й 

Шаргоро

дський) 

р-н, 

с. Деребч

ин, 

вул. Заво

дська, 9 

 

947,5 

 

22172

18105

253 

 

1230 – Будівля 

будинку 

побутового 

обслуговування 

населення 

 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності від 

10.11.2020 

№ 231834291 

 

Державна. Регіо-

нальне відділення 

Фонду державного 

майна України по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях (код за 

ЄДРПОУ 

42964094) 

 

 

Опис об’єкта: двоповерхова будівля будинку побуту літ. А з підвалом літ. А1 

загальною площею 947,5 м2 1955 року побудови, за призначенням не 

використовується, стан задовільний. 



Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна 

ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18.03.2022. 

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 приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 506913,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 253456,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 253456,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 50691,30 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 25345,65 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 25345,65 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу до нього 

права власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним 

відділенням Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

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 Вінницькій та Хмельницькій областях в сумі 

4200,00 грн без урахування ПДВ. 

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 № UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного 

внеску). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42964094 

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/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

розташування об’єкта. 

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/. E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 

Відповідальна особа: Откідач Тетяна Олексіївна, заступник начальника 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. 

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 08.02.2022 № 237. 

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

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

06-30-000002-1. 

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 – 5069,13 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2534,57 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2534,57 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 у складі: склад 

зберігання спецмашин, літ. Ф інв. № 1-0021 площею 

868,6 м2; запасні частини до автомобілів в кількості 236 

одиниць у складі: кришка розпод. – 8 шт., автолампа – 

70 шт., автолампа фари – 100 шт., датчик виміру тиску – 

1 шт., підшипник – 3 шт., прокладка гол. блоку – 20 шт., 

ремінь вентилятора – 30 шт., сальник сошки керма – 4 

шт.; інше майно в кількості – 1168 одиниць, у складі: 

касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт., ложки 

алюмінієві – 73 шт., пила – 7 шт., прибор ДК4 – 10 шт., 

протигаз – 20 шт., респіратор – 552 шт., СМУ – 41 шт., 

електромегафон – 1 шт., касета – 40 шт., аптечка – 21 

шт., цебро брезентове – 47 шт., цебро гумове – 65 шт., 

каністра – 22 шт., каністра мала – 54 шт., касета для 

каністр – 30 шт., лопата – 17 шт., вогнегасник – 44 шт., 

ланцюг ковзання – 4 шт., розташованого за адресою: 

м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 60 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: склад зберігання спецмашин, літ. Ф інв. 

№ 1-0021 площею 868,6 м2; запасні частини до автомобілів в кількості-236 

одиниць у складі: кришка розпод. 8 шт, автолампа – 70 шт., автолампа фари – 100 

шт., датчик виміру тиску – 1 шт., підшипник – 3 шт., прокладка гол. блоку – 20 шт., 

ремінь вентилятора – 30 шт., сальник сошки керма – 4 шт.; інше майно в кількості – 

1168 одиниць, у складі: касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт., ложки 

алюмінієві – 73 шт., пила – 7 шт., прибор ДК4 – 10 шт. протигаз – 20 шт., 

респіратор – 552 шт., СМУ – 41 шт., електромегафон – 1 шт., касета – 40 шт., 

аптечка – 21 шт., цебро брезентове – 47 шт., цебро гумове – 65 шт., каністра – 22 шт., 



каністра мала – 54 шт., касета для каністр – 30 шт., лопата – 17 шт., вогнегасник – 44 

шт., ланцюг ковзання – 4 шт. 

Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 60. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ВАТ «Автотранспортне підприємство 

№ 12355» (код за ЄДРПОУ 03116849), адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, 

вул. Перемоги, буд. 63, телефон контактної особи (096) 752 68 92, Олексій Іванович. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адрес

а  

розта

шуван

ня 

 

Загальн

а 

площа 

(м2) 

 

Реєстраційн

ий номер 

 

Функціональне 

використання 

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

Склад 

зберіг

ання 

спецм

ашин, 

літ. Ф, 

інв. 

№ 1-

0021 

 

м. 

Карпе

нка-

Карог

о, 60 

 

868,6 

 

33837002 

 

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші 

 

Свідоцтво про 

право 

власності 

САЕ№170172 

від 07.06.2011, 

Інформаційна 

довідка з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

власності на 

нерухоме 

майно, Дер-

жавного 

реєстру 

Іпотек, 

Єдиного 

реєстру 

заборон 

відчуження 

об’єктів 

нерухомого 

майна щодо 

об’єкта 

нерухомого 

майна, дата 

формування 

довідки від 

03.08.2017 

№ 93608733 

 

Державна, Держ-

ава Україна в 

особі Регіональ-

ного відділення 

Фонду держав-

ного майна 

України 

по Запорізькій 

області 

(код за ЄДРПОУ 

20495280)  

 

 



До складу об’єкта приватизації також входять: 

будівля складу зберігання спецмашин літ. Ф – одноповерхова цегляна з бетонними 

панелями, прямокутної форми, площею за внутрішніми замірами 868,6 м2 (у 

будівлі два приміщення: приміщення І (склад № 1) площею 219,0 м2, приміщення 2 

(склад № 1 ) площею 649,6 м2); 

запасні частини до автомобілів в кількості – 236 одиниць у складі: кришка розпод. – 

8 шт, автолампа – 70 шт., автолампа фари – 100 шт., датчик виміру тиску – 1 шт., 

підшипник – 3 шт., прокладка гол. блоку – 20 шт., ремінь вентилятора – 30 шт., 

сальник сошки керма – 4 шт.; інше майно в кількості – 1168 одиниць, у складі: 

касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт., ложки алюмінієві – 73 шт., пила – 

7 шт., прибор ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., респіратор – 552 шт., СМУ – 41 шт., 

електромегафон – 1 шт., касета – 40 шт., аптечка – 21 шт., цебро брезентове – 47 

шт., цебро гумове – 65 шт., каністра – 22 шт., каністра мала – 54 шт., касета для 

каністр – 30 шт., лопата – 17 шт., вогнегасник – 44 шт., ланцюг ковзання – 4 шт. 

Стан будівлі задовільний, інше майно має непридатний для роботи стан. 

Територія, на якій розташований об’єкт приватизації, огороджена парканом. 

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

присвоєно. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ З УМОВАМИ: 10 березня 2022 

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; аукціо-

ні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

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

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація окремого майна у складі: склад зберігання спецмашин, літ. Ф інв. № 1-

0021 площею 868,6 м2; запасні частини до автомобілів в кількості – 236 одиниць у 

складі: кришка розпод. – 8 шт, автолампа – 70 шт., автолампа фари – 100 шт., датчик 

виміру тиску – 1 шт., підшипник – 3 шт., прокладка гол. блоку – 20 шт., ремінь 

вентилятора – 30 шт., сальник сошки керма – 4 шт.; інше майно в кількості – 1168 

одиниць, у складі: касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт., ложки 

алюмінієві – 73 шт., пила – 7 шт., прибор ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., респіратор – 

552 шт., СМУ – 41 шт., електромегафон – 1 шт., касета – 40 шт., аптечка – 21 шт., 

цебро брезентове – 47 шт., цебро гумове – 65 шт., каністра – 22 шт., каністра мала – 54 

шт., касета для каністр – 30 шт., лопата – 17 шт., вогнегасник – 44 шт., ланцюг 

ковзання – 4 шт., 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, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, зі 

змінами. 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 897 495,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 448 747,5 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 448 747,5 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 89 749,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 44 874,75 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 44 874,75 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску – 1300,00 грн (сума коштів у розмірі 0,2 

мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року). 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт 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 Регіональ-

ного відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 7 

000,00 (сім тисяч) 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: 

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за 

придбаний об’єкт здійснюється за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 

42767945 

Рахунок UA958201720355549003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

кошти). 

Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску 

потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами: 



Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 

42767945 

Рахунок UA748201720355219003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

кошти). 

Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

за місцем знаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 60. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, 

вул. Центральна, буд. 6, тел.: (061) 226-07-75, адреса вебсайта організатора аукціону: 

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

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

Мачигова Вікторія Вікторівна, тел.: (061) 226-07-75, e-mail: reform3_23@spfu.gov.ua, 

v.machyhova@spfu.gov.ua. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна 

ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер-

жавного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає 

реєстрацію за допомогою електронної пошти. 

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 03.02.2022 № 12/1-67. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-

07-26-000079-3. 

Період між аукціонами: 

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

днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 8 974,95 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4 487,48 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 4 487,48 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 Дніпропетровській,  

Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж 

об’єкта малої приватизації –  

об’єкта соціально-культурного призначення – їдальні 

№ 23 на 200 посадочних місць  

з майном у кількості 16 одиниць, що розташований 

за адресою: Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 86 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: їдальня № 23 на 200 посадочних місць з 

майном  

у кількості 16 одиниць. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 

86. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: АТ «Південний гірничо-збагачувальний 

комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000), адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 

50026, телефон (056) 407-73-01. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  

 

Адреса  

розташ

ування 

 

Загальн

а 

площа 

(м2) 

 

Реєстрац

ійний 

номер 

 

Функціо-

нальне 

використання 

 

Підстава 

виникнення  

права власності 

 

Форма власності  

та власник 

 

Будівл

я 

їдальн

і № 23 

літ. А-

2 

 

Дніпро

петровс

ька 

обл., 

м. Крив

ий Ріг, 

вул. Ш

ироківс

ьке 

шосе, 

86 

 

1795,1 

 

2082141

412110 

 

1230.4 – 

Їдальні, кафе, 

закусочні та т. 

ін. 

 

Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності від 

02.06.2020, 

індексний номер 

211134672 

 

Державна, в 

особі Фонду дер-

жавного майна 

України (код за 

ЄДРПОУ 

00032945) 

 

 

Інформація про об’єкт: до складу об’єкта приватизації входять: 

двоповерхова окремо розташована будівля їдальні № 23 літ. А-2 загальною площею 

1795,1 м2 з підвалом під. А-2, прибудовою літ. а-1, ґанками літ. а, а1, а2. Рік 



побудови – 1973, фундамент – з/бетон, стіни – цегла, перекриття –  

з/бетон, покрівля – руберойд. Будівля обладнана системами опаленням, 

водопостачання, каналізації, освітлення; 

електрична пекарська шафа (3 од.): рік випуску – 1983, потужність – 15,6 В, 

габарити 1200х1040х1630 мм; 

шафа жарочна: рік випуску – 1986, споживча потужність – 1,2 кВт, габарити 

500х800х1500 мм; 

привід універсальний електричний: рік випуску – 1988, габарити – 310х310х305 мм, 

продуктивність – 75 кг/рік, електродвигун – 1410/2730 об/хв.; 

розподільчий щиток напругою 380 В, складається з 6 панелей, у т. ч. 2 ввідні та 1 

секційна, 3 відхідні, струм – 600 амп.; 

ліфт магазинний шафовий: рік випуску – 1972, вантажопідйомність – 150 кг, 

швидкість – 0,25 м/сек, розмір кабіни 900х650х1000 мм, потужність – 1 кВт; 

ліфт вантажний тротуарний: рік випуску – 1968, вантажопідйомність – 0,5 т, висота 

піднімання – 6 м, швидкість – 0,17 м/сек, потужність двигуна – 4,5 кВт, габарити 

площадки – 1000х1500 мм; 

сковорода електрична: рік випуску – 1980, габарити – 1220х850х880 мм, споживча 

потужність – 7,2 кВт; 

машина для розкатування тіста: рік випуску – 1982, споживча потужність – 0,55 кВт, 

габарити – 1050х750х1200 мм; 

машина тістомісильна: рік випуску – 1983, ємність діжки – 140 л, електродвигун 

потужністю 1,1 кВт, габарити – 1160х840х1000 мм; 

шафа холодильна: рік випуску – 1983, охолоджувальний об’єм – 1,6 м3, 

потужність – 0,5 кВт, габарити – 1920х1960х970 мм; 

камера холодильна: рік випуску – 1984, потужність – 0,715 кВт, внутрішній об’єм – 

5,85 м3; 

холодильна камера: рік випуску – 1988, потужність – 1,1 кВт, завантаженість – 600 

кг, габарити – 2070х1990х2170 мм; 

холодильна машина: рік випуску – 1988, потужність – 2,2 кВт, габарити – 

934х554х577 мм; 

машина тістозмішувальна: рік випуску – 1990, продуктивність – 475 кг/рік, 

місткість – 140 л, габарити – 1225х850х1100 мм. 

Право власності на об’єкт зареєстровано 27.05.2020. Реєстраційний номер об’єкта 

2092141412110. 

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт не виділена. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21 березня 2022 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 – об’єкта соціально-культурного 

призначення – їдальні № 23 на 200 посадочних місць з майном у кількості 16 одиниць, 

що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Широківське 

шосе, 86 та перебуває на балансі АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» 

(код за ЄДРПОУ 00191000), 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: 

продаж на аукціоні з умовами – 2 980 173,00 грн (без урахування ПДВ); 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 490 086,50 грн (без урахування 

ПДВ); 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 1 490 086,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

продаж на аукціоні з умовами – 298 017,30 грн (без урахування ПДВ); 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 149 008,65 грн (без урахування 

ПДВ); 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 149 008,65 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець об’єкта соціально-культурного призначення – їдальні № 23 на 200 

посадочних місць з майном у кількості 16 одиниць з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації зобов’язаний: 

забезпечити використання об’єкта зі збереженням профілю діяльності – їдальня, 

протягом п’яти років; 

протягом 30 календарних днів 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 Регіональ-

ного відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 9 

000,00 грн (дев’ять тисяч грн 00 коп.). 

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 за 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 за 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, розміщені на сайті: 

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

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. 

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. 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 

можливості огляду об’єкта, – Конопля Людмила Григоріівна, тел. (056) 744-11-41, 

адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях від 07.02.2022 № 12/01-31-РП. 

Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-08-000003-2. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 29 801,73 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 14 900,87 грн; 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 14 900,87 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 малої 

приватизації – об’єкта соціально-культурного 

призначення – їдальня № 11 з майном у кількості 4 

одиниці, що розташований за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 

вул. Переяславська, 84 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: їдальня № 11 з майном у кількості 4 

одиниці. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, 84. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: АТ «Південний гірничо-збагачувальний 

комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000), адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 

50026, телефон (056) 407-73-01. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  

 

Адреса  

розташу

вання 

 

Загальн

а 

площа 

(м2) 

 

Реєстрацій

ний номер 

 

Функціо-

нальне 

використання 

 

Підстава 

виникнення  

права власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

Будівл

я 

їдальн

і № 11 

літ. О-

1 

 

Дніпроп

етровськ

а обл., 

м. Криви

й Ріг, 

вул. Пер

еяславсь

ка, 84 

 

390.7 

 

209116951

2110 

 

1230.4 – 

Їдальні, кафе, 

закусочні та т. 

ін. 

 

Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності 

від 01.06.2020, 

індексний номер 

210959745 

 

Державна, в 

особі Фонду дер-

жавного майна 

України (код за 

ЄДРПОУ 

00032945) 

 

 



Інформація про об’єкт: до складу об’єкта приватизації входять: 

одноповерхова окремо розташована будівля їдальні № 11 літ. О-1 загальною площею 

390,7 м2 з ґанками літ. о, о1, о2, о3. Рік побудови – 1987, фундамент – з/бетон, 

стіни – цегла, перекриття – дерев’яні балки, покрівля – залізо. Будівля обладнана 

опаленням, освітленням, водопроводом, каналізацією, вентиляцією, телефонним 

зв’язком; 

шафа пекарська електрична: рік випуску – 1985, потужність – 15В, кількість камер – 

3, габарити 1200х1040х1630 мм, вага – 480 кг; 

привід універсальний: рік випуску – 1985, габарити 540х300х325, вага 75,2 кг, 

електродвигун потужністю – 0,63 кВт, в комплект входять 4 пристрої для 

подрібнення продуктів (м’ясорубка, механізми для подрібнення та нарізки та ін.); 

шафа жарочна електрична: рік випуску – 1985, потужність – 12 кВт, габарити 

500х800х1500 мм, вага – 140 кг; 

лінія прилавків самообслуговування, що складається з теплової шафи, 

охолоджувальної шафи, двох термостатів, трьох конфорок, рік випуску – 1981. 

Право власності 27.05.2020. Реєстраційний номер об’єкта 2091169512110. 

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт не виділена. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 – об’єкта соціально-культурного 

призначення – їдальні № 11 з майном у кількості 4 одиниці, що розташований 

за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, 84 та перебуває 

на балансі АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 

00191000), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-

жавного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 

(зі змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

продаж на аукціоні з умовами – 477 455,00 грн (без урахування ПДВ); 



продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 238 727,50 грн (без урахування 

ПДВ); 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 238 727,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

продаж на аукціоні з умовами – 47 745,50 грн (без урахування ПДВ); 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 23 872,75 грн (без урахування 

ПДВ); 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 23 872,75 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець об’єкта соціально-культурного призначення – їдальні № 11 з майном у 

кількості 4 одиниці з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації 

зобов’язаний: 

забезпечити використання об’єкта зі збереженням профілю діяльності – їдальня, 

протягом п’яти років; 

протягом 30 календарних днів 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 Регіональ-

ного відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

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

6 400,00 грн (шість тисяч чотириста грн 00 коп.). 

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 за 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 за 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, розміщені на сайті: 

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

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. 

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. 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 

можливості огляду об’єкта, – Конопля Людмила Григоріівна, тел. (056) 744-11-41, 

адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях від 07.02.2022 № 12/01-30-РП. 

Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-08-000001-2. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 4 774,55 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 387,28 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 387,28 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 малої 

приватизації – єдиного майнового комплексу держав-

ного підприємства «Центр сертифікації і контролю 

якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу 

Держпраці» (код за ЄДРПОУ 13417687), яке 

розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава 



Мудрого, 68, корп. 9 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного 

підприємства  

«Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового 

комплексу Держпраці». 

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 68, корп. 9. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 13417687. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 24 особи. 

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є технічні випробування та 

дослідження (вид діяльності за КВЕД: 71.20). 

Основними напрямами діяльності підприємства є дії, пов’язані з забезпеченням 

промислової безпеки, охорони праці та підвищення якості будівництва, ремонту, 

реконструкції та експлуатації об’єктів нафтогазового комплексу України. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 2020 рр. та за 9 місяців 

2021 року – 23 033,00 тис. грн, у тому числі експортної – 1884,70 тис. грн. 

Основна номенклатура продукції: 

експертиза технічної документації будівництва, реконструкції, технічного 

переоснащення підприємств і виробничих об’єктів, наукових розробок з питань 

нових технологій, проектів правових і нормативних документів, технологій, 

засобів виробництва (машин, механізмів, устаткування тощо), засобів 

колективного та індивідуального захисту працівників щодо їх відповідності 

нормативним актам про охорону праці та промислову безпеку; 

експертиза для отримання дозволів суб’єктів господарської діяльності, 

що виконують роботи підвищеної небезпеки або експлуатують об’єкти, машини, 

механізми, устаткування підвищеної небезпеки; 

оцінка відповідності (експертиза, технічний аудит тощо) стану безпеки 

промислових виробництв, технологій і об’єктів підвищеної небезпеки, а також 

якості випробувань (атестація випробувальних і діагностичних лабораторій); 

виконання робіт по експертизі, випробуванням, експертному обстеженню 

(технічному діагностуванню), оцінці технічного стану машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки, технічному контролю і аналізу, інших робіт 

по підтвердженню відповідності в нафтогазовому комплексі, газовій, хімічній, 

нафтогазовидобувній, нафто газопереробній, нафтохімічній галузях 

промисловості, на трубопровідному транспорті та об’єктах котлонагляду (підйомні 

споруди, парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, 

трубопроводи пара та гарячої води; 

проведення сертифікації, сертифікаційних випробувань, технічного нагляду, оцінки 

та підтвердження відповідності продукції, процесів, послуг, систем управління 

якістю, системи управління охороною праці, системи управління професійною 

безпекою і здоров’ям та соціальної відповідальності роботодавця, органів 

управління тощо; 

технічний аудит підприємств, об’єктів та аудит систем управління охороною праці. 



Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

Період 

 

Загальний дохід, тис. грн 

 

Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн 

 

2018 рік 

 

8 913 

 

8 818 

 

2019 рік 

 

5 435 

 

5 277 

 

2020 рік 

 

4 745 

 

4 562 

 

9 місяців 

2021 року 

 

4 381 

 

4 376 

 

 

Основні показники господарської діяльності 

за останні три роки та за останній звітний період 

№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одиниця 

виміру 

 

2018 

р. 

 

2019 р.  

 

2020 р.  

 

9 місяців 2021 

р. 

 

1. 

 
Активи (форма № 1, 

рядок 1300) 

 

тис. грн  

 
3 901 

 
2 496 

 
1 587 

 
1 706 

 

1.1 

 

Необоротні активи 

 

тис. грн  

 

331 

 

277 

 

225 

 

432 

 

1.1.1 

 

Балансова вартість 

нематеріальних активів 

 

тис. грн  

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1.1.2 

 

Балансова вартість 

незавершених 

капітальних інвестицій 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1.1.3 

 

Балансова вартість 

основних засобів 

 

тис. грн  

 

204 

 

148 

 

97 

 

305 

 

1.1.4 

 

Довгострокові 

фінансові інвестиції 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1.1.5 

 

Інші необоротні активи 

 

тис. грн  

 

126 

 

126 

 

126 

 

126 

 

1.2 

 

Оборотні активи 

 

тис. грн  

 

3 570 

 

2 219 

 

1 362 

 

1 274 

 



№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одиниця 

виміру 

 

2018 

р. 

 

2019 р.  

 

2020 р.  

 

9 місяців 2021 

р. 

 

1.2.1 

 

запаси 

 

тис. грн  

 

22 

 

18 

 

26 

 

17 

 

1.2.2 

 

сумарна дебіторська 

заборгованість (форма 

№ 1, рядок 1125 + 1130 

+ 1135 + 1140 + 1145 + 

1155) 

 

тис. грн  

 

1 287 

 

550 

 

393 

 

749 

 

1.2.3 

 

гроші (форма № 1, 

рядок 1165) 

 

тис. грн  

 

2 158 

 

1 520 

 

830 

 

351 

 

1.2.4 

 

Інші оборотні активи 

 

тис. грн  

 

96 

 

125 

 

112 

 

155 

 

2. 

 
Пасиви 

 
тис. грн  

 
3 901 

 
2 496 

 
1 587 

 
1 706 

 

2.1 

 

Власний капітал 

(форма № 1, рядок 

1495) 

 

тис. грн  

 

2 011 

 

1 289 

 

530 

 

483 

 

2.2 

 

Довгострокові 

зобов’язання (форма 

№ 1, рядок 1595) 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

2.3 

 

Поточні зобов’язання, в 

тому числі: 

 

тис. грн  

 

1 890 

 

1 207 

 

1 057 

 

1 223 

 

2.3.1 

 

поточна кредиторська 

заборгованість сумарна 

(форма № 1, рядок 

1695 – 1660 – 1665 – 

1670) 

 

тис. грн  

 

1 890 

 

1 207 

 

1 057 

 

1 223 

 

3. 

 
Доходи всього, в тому 

числі: 

 

тис. грн  

 
8 913 

 
5 435 

 
4 745 

 
4 381 

 

3.1 

 

Чистий дохід від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

 

тис. грн  

 

8 818 

 

5 277 

 

4 562 

 

4 376 

 

3.2 Інші операційні доходи тис. грн  95 158 183 5 



№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одиниця 

виміру 

 

2018 

р. 

 

2019 р.  

 

2020 р.  

 

9 місяців 2021 

р. 

 

       

3.3 

 

Інші фінансові доходи 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

3.4 

 

Інші доходи 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4. 

 
Витрати всього, в 

тому числі: 

 

тис. грн  

 
8 080 

 
5 987 

 
5 349 

 
4 622 

 

4.1 

 

Собівартість 

реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

 

тис. грн  

 

6 584 

 

4 829 

 

4 404 

 

3 887 

 

4.2 

 

Адміністративні 

витрати 

 

тис. грн  

 

945 

 

921 

 

764 

 

610 

 

4.3 

 

Витрати на збут 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4.4 

 

Інші операційні 

витрати 

 

тис. грн  

 

70 

 

144 

 

89 

 

56 

 

4.5 

 

Фінансові витрати 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4.5 

 

Інші витрати 

 

тис. грн  

 

298 

 

93 

 

92 

 

69 

 

4.6 

 

Витрати з податку на 

прибуток 

 

тис. грн  

 

183 

 

– 

 

– 

 

– 

 

5. 

 
Чистий прибуток 

(збиток)  +,- 

 

тис. грн  

 
833 

 
- 552 

 
- 604 

 
- 241 

 

6. 

 

Середня кількість всіх 

працівників 

 

осіб 

 

34 

 

29 

 

29 

 

32 

 

7. 

 
Фонд оплати праці 

усіх працівників 

 

тис. грн  

 
4 195 

 
3 275 

 
3 006 

 
2 453 

 

8. 

 

Середньомісячна 

заробітна плата 

 

тис. грн  

 

10,28

2 

 

8,803 

 

9,634 

 

10,094 

 



 

Станом на 30.09.2021: 

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 

Поточна кредиторська заборгованість – 1 223,00 тис. грн., в тому числі: 

заборгованість за товари, роботи, послуги – 7,00 тис. грн; 

заборгованість по розрахункам з бюджетом – 89,00 тис. грн; 

заборгованість по розрахункам зі страхування – 35,00 тис. грн; 

заборгованість по заробітній платі – 126,00 тис. грн; 

заборгованість за одержаними авансами – 922,00 тис. грн; 

інші поточні зобов’язання – 44,00 тис. грн. 

Інформація про об’єкти нерухомості: власні приміщення у підприємства відсутні. 

До складу об’єкта входить: автотранспорт, технічне обладнання, меблі та інвентар. 

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка відсутня. 

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

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди 

забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і 

розміщення відходів не здійснюється. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22 березня 2022 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центр 

сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу Держ-

праці» (код за ЄДРПОУ 13417687), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Князя 

Ярослава Мудрого, 68, корп. 9, здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центр 

сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу Держ-

праці» (код за ЄДРПОУ 13417687), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Князя 

Ярослава Мудрого, 68, корп. 9, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

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

комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист 



економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного 

комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у 

вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта 

господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви 

про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист 

економічної конкуренції. 

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків 

підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 1 705 640,35 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 852 820,18 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 852 820,18 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 170 564,04 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 85 282,02 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 85 282,02 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 300 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центр 

сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу Держ-

праці» (код за ЄДРПОУ 13417687), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Князя 

Ярослава Мудрого, 68, корп. 9, зобов’язаний з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації забезпечити: 

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої 

кредиторської заборгованості підприємства протягом 6 (шести) місяців; 

недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи 

уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права 

власності згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 

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 за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок UA958201720355549003000055549. 

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

Дніпропетровській області, МФО 820172. 



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

кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок UA748201720355219003000055549. 

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

Дніпропетровській області, МФО 820172. 

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

кошти). 

Реквізити рахунків операторів 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 місцем 

розташування об’єкта за попередньою домовленістю з представником організатора 

аукціону. 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 

можливості огляду об’єкта, – Коломоєць Вікторія Олександрівна, тел. (056) 744-11-41, 

адреса електронної пошти: dkp1_12@spfu.gov.ua. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 

9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса 

вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 

08.02.2022 № 12/01-33-РП. 

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

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

11-23-000001-1. 

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 – 17 056,40 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 8 528,20 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 8 528,20 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 малої 

приватизації – єдиного майнового комплексу держав-

ного підприємства «Дніпропетровський обласний 

виробничо-технічний центр стандартизації і метрології 

«Дніпрооблагростандарт» (код за ЄДРПОУ 05500428), 

яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Сергія 

Нігояна, 16/5 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр 

стандартизації і метрології «Дніпрооблагростандарт». 

Місцезнаходження: 49011, м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна, 16/5. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 05500428. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 4 особи. 

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є технічні випробування та 

дослідження (вид діяльності за КВЕД: 71.20). 

Основними напрямами діяльності підприємства є організація та виконання робіт, 

пов’язаних з забезпеченням єдності вимірювань і впровадження стандартів в галузі 

сільськогосподарського виробництва та здійснення іншої діяльності з метою одерж-

ання прибутку. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 2020 рр. та за 9 місяців 

2021 року – 4 490,8 тис. грн, в тому числі експортної – відсутній. 

Основна номенклатура продукції: 

виконання комплексу послуг з оцінювання та визнання вимірювальних 

можливостей вимірювальної лабораторії (позачергового оцінювання) згідно з 

вимогами СОУ 74.9-05500428-001:2016 «Визнання вимірювальних можливостей 

суб’єктів господарювання на добровільних засадах. Порядок оцінювання»; 

перевірка вимірювальної лабораторії з метою підтвердження визнання її 

вимірювальних можливостей; 

виконання електровимірювальних робіт на об’єктах «Замовника» згідно з вимогами 

ПТЕЕП 2007 – «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», ПУЕ 2009 – «Правила устройства электроустановок», ПБЕЕС 

2007 – «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПА-ОП 

40.1-1-21-98 (ДНАОП 0.00-1-21-98); 

товар. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 



Період 

 

Загальний 

дохід, тис. грн  

 

Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн  

 

2018 рік 

 

1707,8 

 

1707,8 

 

2019 рік 

 

1472,2 

 

1471,9 

 

2020 рік 

 

712,1 

 

711,8 

 

9 місяців 

2021 року 

 

599,3 

 

599,3 

 

 

Основні показники господарської діяльності  

за останні три роки та за останній звітний період 

№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одиниця 

виміру 

 

2018 р. 

 

2019 р. 

 

2020 р.  

 

9 місяців 

2021 р. 

 

1. 

 
Активи (форма 

№ 1, рядок 1300) 

 

тис. грн  

 
184,8 

 
46,8 

 
52,6 

 
249,1 

 

1.1 

 

Необоротні активи 

 

тис. грн  

 

21,3 

 

12,5 

 

34,5 

 

28,5 

 

1.1.1 

 

Балансова вартість 

нематеріальних 

активів 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1.1.2 

 

Балансова вартість 

незавершених 

капітальних 

інвестицій 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1.1.3 

 

Балансова вартість 

основних засобів 

 

тис. грн  

 

8,7 

 

6,5 

 

20,3 

 

18,8 

 

1.1.4 

 

Довгострокові 

фінансові 

інвестиції 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1.1.5 

 

Інші необоротні 

активи 

 

тис. грн  

 

12,6 

 

6,0 

 

14,2 

 

9,7 

 



№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одиниця 

виміру 

 

2018 р. 

 

2019 р. 

 

2020 р.  

 

9 місяців 

2021 р. 

 

1.2 

 

Оборотні активи 

 

тис. грн  

 

163,5 

 

34,3 

 

18,1 

 

220,6 

 

1.2.1 

 

запаси 

 

тис. грн  

 

12,6 

 

2,6 

 

0,2 

 

0,2 

 

1.2.2 

 

сумарна 

дебіторська 

заборгованість 

(форма № 1, рядок 

1125 + 1130 + 1135 

+ 1140 + 1145 + 

1155) 

 

тис. грн  

 

31,3 

 

25,4 

 

11,3 

 

10,7 

 

1.2.3 

 

гроші (форма № 1, 

рядок 1165) 

 

тис. грн  

 

89,9 

 

2,0 

 

2,9 

 

196,2 

 

1.2.4 

 

Інші оборотні 

активи 

 

тис. грн  

 

17,5 

 

– 

 

– 

 

13,5 

 

2. 

 
Пасиви 

 
тис. грн  

 
184,8 

 
46,8 

 
52,6 

 
249,1 

 

2.1 

 

Власний капітал 

(форма № 1, рядок 

1495) 

 

тис. грн  

 

25,7 

 

24,4 

 

51,5 

 

51,5 

 

2.2 

 

Довгострокові 

зобов’язання 

(форма № 1, рядок 

1595) 

 

тис. грн  

 

6,0 

 

– 

 

– 

 

– 

 

2.3 

 

Поточні 

зобов’язання, в 

тому числі: 

 

тис. грн  

 

153,1 

 

22,4 

 

1,1 

 

197,6 

 

2.3.1 

 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість 

сумарна (форма 

№ 1, рядок 1695 – 

1660 – 1665 – 1670) 

 

тис. грн  

 

153,1 

 

22,4 

 

1,1 

 

197,6 

 



№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одиниця 

виміру 

 

2018 р. 

 

2019 р. 

 

2020 р.  

 

9 місяців 

2021 р. 

 

2.4 

 

Прострочена 

кредиторська 

заборгованість, в 

тому числі за: 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

49,8 

 

2.4.1 

 

Розрахунками з 

оплати праці 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

35,0 

 

2.4.2 

 

Розрахунками 

перед бюджетом  

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

6,8 

 

2.4.3 

 

Розрахунками зі 

страхування 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

8,0 

 

2.4.4 

 

Розрахунками за 

товари, роботи, 

послуги 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

3. 

 
Доходи всього, в 

тому числі: 

 

тис. грн  

 
1707,8 

 
1472,2 

 
712,1 

 
599,3 

 

3.1 

 

Чистий дохід від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

 

тис. грн  

 

1707,8 

 

1471,9 

 

711,8 

 

599,3 

 

3.2 

 

Інші операційні 

доходи 

 

тис. грн  

 

– 

 

0,3 

 

0,3 

 

– 

 

3.3 

 

Інші фінансові 

доходи 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

3.4 

 

Інші доходи 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4. 

 
Витрати всього, в 

тому числі: 

 

тис. грн  

 
1 692,7 

 
1 450,9 

 
705,5 

 
599,3 

 

4.1 

 

Собівартість 

реалізованої 

продукції (товарів, 

тис. грн  

 

1324,3 

 

1 118,3 

 

495,6 

 

431,5 

 



№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одиниця 

виміру 

 

2018 р. 

 

2019 р. 

 

2020 р.  

 

9 місяців 

2021 р. 

 

робіт, послуг) 

 

4.2 

 

Адміністративні 

витрати 

 

тис. грн  

 

365,1 

 

327,9 

 

208,4 

 

162,1 

 

4.3 

 

Витрати на збут 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4.4 

 

Інші операційні 

витрати 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4.5 

 

Фінансові витрати 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4.5 

 

Інші витрати 

 

тис. грн  

 

– 

 

– 

 

– 

 

5,7 

 

4.6 

 

Витрати з податку 

на прибуток 

 

тис. грн  

 

3,3 

 

4,7 

 

1,5 

 

– 

 

5. 

 
Чистий прибуток 

(збиток)  +,- 

 

тис. грн  

 
15,1 

 
21,3 

 
6,6 

 
– 

 

6. 

 

Середня кількість 

всіх працівників 

 

осіб 

 

8 

 

7 

 

3 

 

4 

 

7. 

 
Фонд оплати праці 

усіх працівників 

 

тис. грн  

 
1106,5 

 
887,9 

 
465,4 

 
375,0 

 

8. 

 
Середньомісячна 

заробітна плата 

 

тис. грн  

 
11,526 

 
10,570 

 
12,928 

 
10,418 

 

 

Станом на 30.09.2021: 

Прострочена кредиторська заборгованість – 49,8 тис. грн; 

Поточна кредиторська заборгованість – 197,6 тис. грн, в тому числі: 

заборгованість по розрахункам з бюджетом – 10,9 тис. грн; 

заборгованість по розрахункам зі страхування – 11,6 тис. грн; 

заборгованість по заробітній платі – 61,8 тис. грн; 

інші поточні зобов’язання – 113,3 тис. грн. 

Інформація про об’єкти нерухомості: цілісні майнові комплекси, склади, гаражі і 

інше нерухоме майно, а також автомобільний транспорт у підприємства відсутні. 

До складу об’єкта входить: технічне обладнання, меблі та інвентар. 



Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка відсутня. 

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

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: екологічні платежі 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення за 9 місяців 2021 року – 11,51 грн. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21 березня 2022 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології 

«Дніпрооблагростандарт» (код за ЄДРПОУ 05500428), яке розташоване за адресою: 

м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна, 16/5, здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 

визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

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

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології 

«Дніпрооблагростандарт» (код за ЄДРПОУ 05500428), яке розташоване за адресою: 

м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна, 16/5, повинен відповідати вимогам, передбаченим 

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

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

комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист 

економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного 

комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у 

вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта 

господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви 

про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист 

економічної конкуренції. 

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків 

підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 249 099,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 124 549,55 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 124 549,55 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 24 909,91 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 12 454,96 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 12 454,96 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 300 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології 

«Дніпрооблагростандарт» (код за ЄДРПОУ 05500428), яке розташоване за адресою: 

м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна, 16/5, зобов’язаний з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації забезпечити: 

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої 

кредиторської заборгованості підприємства протягом 6 (шести) місяців; 

недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи 

уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права 

власності згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 

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 за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок UA958201720355549003000055549. 

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

Дніпропетровській області, МФО 820172. 

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

кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок UA748201720355219003000055549. 

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

Дніпропетровській області, МФО 820172. 

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

кошти). 



Реквізити рахунків операторів 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 місцем 

розташування об’єкта за попередньою домовленістю з представником організатора 

аукціону. 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 

можливості огляду об’єкта, – Коломоєць Вікторія Олександрівна, тел. (056) 744-11-41, 

адреса електронної пошти: dkp1_12@spfu.gov.ua. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 

9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса 

вебсайту: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 

07.02.2022 № 12/01-29-РП. 

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

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

05-25-000005-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 2 490,99 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 245,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 245,50 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. 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Тернопільській області Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража 



загальною площею 21,0 м2, що знаходиться за адресою: 

Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Пекарська, 

1а  

та перебуває на балансі Головного управління Держ-

продспоживслужби  

в Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40310895) 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – гараж загальною площею 

21,0 м2  

(далі – Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Тернопільська обл., м. Монастириська, 

вул. Пекарська, 1а. 

Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області (код за ЄДРПОУ 40310895). 

Відомості про об’єкт 

Інв. 

номер  

 

Назва  

 

Адреса 

розташув

ання  

 

Зага

льн

а 

пло

ща 

(м2) 

 

Реєстраційн

ий номер 

 

Функціо-

нальне 

використанн

я 

 

Підстава 

виникнення  

речового права 

 

Форма 

власності 

та власник * 

 

101310

007 

 

Гараж 

 

Тернопіл

ьська 

обл., 

м. Монас

тириська, 

вул. Пека

рська, 1а 

 

21,0 

 

2477131861

242 

 

1242.1 – 

Гаражі 

наземні 

 

Акт 

приймання-

передачі 

нерухомого 

майна, серія та 

номер: 1, 

виданий 

09.10.2017, 

видавник – 

Комісія Держ-

продспожив-

служби; 

технічний 

паспорт, серія 

та номер: б/н, 

виданий 

05.11.2019, 

видавник: КП 

«Монастирське 

бюро технічної 

інвентаризації» 

Державна 

 



Інв. 

номер  

 

Назва  

 

Адреса 

розташув

ання  

 

Зага

льн

а 

пло

ща 

(м2) 

 

Реєстраційн

ий номер 

 

Функціо-

нальне 

використанн

я 

 

Підстава 

виникнення  

речового права 

 

Форма 

власності 

та власник * 

 

 

 

* Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності: власником майна є держава в особі Головного 

управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 
40310895). 

Інформація про земельну ділянку: відповідно до інформації Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області земельні ділянки за адресою 

м. Монастирська, вул. Пекарська, 1а, на балансі установи відсутні. 

Відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області на об’єкті приватизації укладені договори оренди або їх 

частини відсутні. 

Інформація про балансоутримувача: 

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код за 

ЄДРПОУ 40310895), юридична адреса Головного управління Держпродспоживслужби 

в Тернопільській області: 46008, Тернопільська обл., м. Тернопіль, 

вул. Микулинецька, 20; тел. (0352) 52-10-10, адреса електронної пошти: info@dpss-

te.gov.ua. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 9 березня 2022 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 ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону 

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

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 



Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону без умов – 30 212,42 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 15 106,21 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 15 106,21 грн (без ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 3 021,24 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 510,62 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 510,62 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 

електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцями 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 Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

Рахунок № UA698201720355549001001142097 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Рахунок № UA488201720355219001001142097 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42891875 

в іноземній валюті: 

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 

областях 

Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, Україна 

Рахунок № UA053223130000025209000000058 

Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк 

України» 

Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна 

SWIFT: EXBSUAUX 

Код за ЄДРПОУ 322313 

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 

Code YeDRPOU 322313 

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: ознайомитися з Об’єктом приватизації 

можна у робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його розташування за адресою: 

Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Пекарська, 1а. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Іванюта Борис Володимирович, тел.: (0352) 52-10-

25, (098) 773-26-72; Ковалишин Ірина Іванівна, тел.: (0352) 52-35-58, (050) 694-44-80. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

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

що перебуває за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48. 

Адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua. 

Телефон для довідок (0352) 25-04-87. 

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

перерва з 12.00 до 12.45. 

Контактна особа організатора аукціону – Белошицький Р. А., тел. (0352) 52-73-77. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: –. 

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

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

11-25-000005-2. 

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 – 302,12 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 151,06 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 151,06 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 

Управління забезпечення реалізації повноважень у 



Тернопільській області Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

адмінбудинку з допоміжними будівлями загальною 

площею 138,4 м2, що знаходиться за адресою: 

Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Лесі 

Українки, буд. 10 та перебуває на балансі Головного 

управління Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області (код за ЄДРПОУ 40310895) 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – адмінбудинок з 

допоміжними будівлями  

загальною площею 138,4 м2 (далі – Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Тернопільська обл., м. Монастириська, 

вул. Лесі Українки, буд. 10. 

Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області (код за ЄДРПОУ 40310895). 

Відомості про об’єкт 

Інв. 

номер  

 

Назва  

 

Адреса  

розташува

ння  

 

Загал

ьна 

площ

а 

(м2) 

 

Реєстраці

йний 

номер 

 

Функціо-

нальне 

використа

ння 

 

Підстава 

виникнення 

речового 

права 

 

Форма 

власності 

та власник * 

 

101310

006 

 

Адмінбуд

инок з 

допоміжн

ими 

будівлям

и 

 

Тернопільс

ька обл., 

м. Монаст

ириська, 

вул. Лесі 

Українки, 

буд. 10 

 

138,4 

 

24686596

1242 

 

1220 – 

Будівлі 

офісні 

 

Розпорядженн

я Кабінету 

Міністрів 

України «Про 

віднесення 

нерухомого 

майна до 

сфери 

управління 

Держслужби з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів», 

серія 1072-р, 

видане 

Державна 

 



Інв. 

номер  

 

Назва  

 

Адреса  

розташува

ння  

 

Загал

ьна 

площ

а 

(м2) 

 

Реєстраці

йний 

номер 

 

Функціо-

нальне 

використа

ння 

 

Підстава 

виникнення 

речового 

права 

 

Форма 

власності 

та власник * 

 

28.12.2016 

 

 

* Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права: власником майна є держава в особі Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

(код за ЄДРПОУ 39924774), правокористувач: Головне управління Держпродспожив-
служби в Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 40310895). 

Інформація про земельну ділянку: відповідно до інформації Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області подано клопотання до органів 

місцевого самоврядування щодо надання дозволу на виготовлення відповідної 

документації щодо права користування земельною ділянкою. 

Відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області на об’єкті приватизації укладені договори оренди або їх 

частини відсутні. 

Інформація про балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 40310895), юридична адреса Головного 

управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області: 46008, Тернопільська 

обл., м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20; тел. (0352) 52-10-10, адреса електронної 

пошти info@dpss-te.gov.ua. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 09 березня 2022 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 ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону 

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

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 



Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону без умов – 195 662,58 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 97 831,29 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 97 831,29 грн (без ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 19 566,26 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 9 783,13 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 9 783,13 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 

електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцями 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 Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

Рахунок № UA698201720355549001001142097 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Рахунок № UA488201720355219001001142097 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42891875 

в іноземній валюті: 

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 

областях 

Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, Україна 

Рахунок № UA053223130000025209000000058 

Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк 

України» 

Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна 

SWIFT: EXBSUAUX 

Код за ЄДРПОУ 322313 

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 

Code YeDRPOU 322313 

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: ознайомитися з Об’єктом приватизації 

можна у робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його розташування за адресою: 

Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Лесі Українки, буд. 10. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Іванюта Борис Володимирович, тел.: (0352) 52-10-

25, (098) 773-26-72; Ковалишин Ірина Іванівна, тел.: (0352) 52-35-58, (050) 694-44-80. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

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

що знаходиться за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48. 

Адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua. 

Телефон для довідок (0352) 25-04-87. 

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

перерва з 12.00 до 12.45. 

Контактна особа організатора аукціону – Белошицький Р. А., тел. (0352) 52-73-77. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: –. 

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

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

07-15-000013-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 1 956,63 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 978,32 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 978,32 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 

Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Тернопільській області Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Івано-Франківській, 



Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

нежитлових будівель (адмінбудинку площею 117,9 м2 та 

сараю площею 43,6 м2), що знаходиться за адресою: 

Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м. Заліщики, 

вул. 40 років Перемоги, 3 та перебуває на балансі 

Головного управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 40310895) 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлові будівлі 

(адмінбудинок площею 117,9 м2 та сарай площею 43,6 м2 ) (далі – Об’єкт 

приватизації). 

Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Тернопільська обл., Заліщицький р-н, 

м. Заліщики, вул. 40 років Перемоги, 3. 

Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області (код за ЄДРПОУ 40310895). 

Відомості про об’єкт 

Інв. номер  

 

Назва  

 

Адреса  

розташ

ування  

 

Загал

ьна 

площ

а 

(м2) 

 

Реєстрац

ійний 

номер 

 

Функціо-

нальне 

використанн

я 

 

Підстава 

виникнення  

речового 

права 

 

Форма 

власності 

та власник * 

 

101310010 

101310015 

Нежитл

ові 

будівлі 

(адмінб

удинок 

площе

ю 

117,9 м

2 та 

сарай 

площе

ю 

43,6 м2

) 

 

Терноп

ільська 

обл., 

Заліщи

цький 

р-н, 

м. Залі

щики, 

вул. 40 

років 

Перемо

ги, 3 

 

161,5 

 

1950973

661220 

 

1220 – 

Будівлі 

офісні 

 

Розпорядженн

я Кабінету 

Міністрів 

України «Про 

віднесення 

нерухомого 

майна до 

сфери 

управління 

Держслужби з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів», 

серія 1072-р, 

видане 

28.12.2017 

 

Державна 

 



 

* Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права: власником майна є держава в особі Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

(код за ЄДРПОУ 39924774), правокоричтувач: Головне управління Держпродспожив-
служби в Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 40310895). 

Інформація про земельну ділянку: відповідно до інформації Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області подано клопотання до органів 

місцевого самоврядування щодо надання дозволу на виготовлення відповідної 

документації щодо права користування земельною ділянкою. 

Відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області на об’єкті приватизації укладені договори оренди або їх 

частини відсутні. 

Інформація про балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 40310895), юридична адреса Головного 

управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області: 46008,  

Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20; тел. (0352) 52-10-10, адреса 

електронної пошти info@dpss-te.gov.ua. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2022 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 ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону 

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

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону без умов – 169 737,58 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 84 868,79 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 84 868,79 грн (без ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 



аукціону без умов – 16 973,75 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 8 486,87 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 8 486,87 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 

електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцями 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 Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

Рахунок № UA698201720355549001001142097 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Рахунок № UA488201720355219001001142097 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42891875 

в іноземній валюті: 

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 

областях 

Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, Україна 

Рахунок № UA053223130000025209000000058 

Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк 

України» 

Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна 

SWIFT: EXBSUAUX 

Код за ЄДРПОУ 322313 

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 

Code YeDRPOU 322313 

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: ознайомитися з Об’єктом приватизації 

можна у робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його розташування за адресою: 

Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м. Заліщики, вул. 40 років Перемоги, 3. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Іванюта Борис Володимирович, тел. (0352) 52-10-

25, (098) 773-26-72; Ковалишин Ірина Іванівна, тел. (0352) 52-35-58, (050) 694-44-80. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

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

що перебуває за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48. 

Адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua. 

Телефон для довідок (0352) 25-04-87. 

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

перерва з 12.00 до 12.45. 

Контактна особа організатора аукціону – Белошицький Р. А., тел. (0352) 52-73-77. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: –. 

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

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

08-17-000003-2. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 1 697,37 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 848,68 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 848,68 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 

Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про 

проведення в електронній торговій системі продажу на 

аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта 

незавершеного будівництва – лазні  

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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



Місцезнаходження: Чернівецька обл., Дністровський р-н (Хотинський р-н), 

с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14. 

Балансоутримувач: відсутній. 

Рівень будівельної готовності – 3 %. 
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Хотинському районі 
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серія та номер: 262, виданий 
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Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21.03.2022. 

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 незавершеного будівництва – лазні здійснюється відповідно до 

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

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 

та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.05.2018 року № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – лазні повинен відповідати вимогам, 

передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 3031,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1515,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1515,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 303,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 151,55 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 151,55 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець об’єкта приватизації зобов’язаний від дати переходу права власності 

забезпечити компенсацію вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення 

незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 16.03.2021 № 39/03) на рахунок 

органу приватизації, який буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 

8000,00 грн (без урахування ПДВ) протягом 30 днів з дня підписання договору 

купівлі-продажу об’єкта. 

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: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних 

внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 

за придбані об’єкти: 

Одержувач: РВ ФДМУ 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: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 

областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

кошти). 

в іноземній валюті: 

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

Chernivtsi and Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на 

сторінку офіційного вебсайта адміністратора, на якій зазначені реквізити таких 

рахунків): 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 його розташування 

за адресою: Чернівецька обл., Дністровський р-н (Хотинський р-н), с. Гордівці, 

вул. Мічуріна, 14. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

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

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

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

Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок (0372) 51-86-60. 

Адреса електронної пошти: akciya_77@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 Чернівецькій 

області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 08.02.2022 № 23 «Про 

затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої 

приватизації та умов продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – лазні». 



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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-

07-26-000154-3. 

Період між аукціоном: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 30,31 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 15,16 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 15,16 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 Івано-Франківській, Чернівецькій 

та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої 

приватизації – окремого майна –  

Поточищенської державної дільничної лікарні 

ветеринарної медицини у складі:  

будівля ветеринарної лікарні, А загальною площею 

38,7 м2; навіс, Б площею 17,6 м2;  

огорожа, 1 площею 47,3 м2 за адресою: Івано-

Франківська обл., Коломийський р-н  

(колишній Городенківський р-н), с. Поточище, 

вул. Шевченка, 74 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: Поточищенська державна дільнична 

лікарня ветеринарної медицини у складі: будівля ветеринарної лікарні, А 

загальною площею 38,7 м2; навіс, Б площею 17,6 м2; огорожа, 1 площею 47,3 м2. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н (колишній 

Городенківський р-н), с. Поточище, вул. Шевченка, 74. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Городенківська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00699551), адреса: Івано-

Франківська обл., м. Городенка, вул. Шептицького, 34, тел. (03430) 2 18-49. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 



Назва 

 

Адреса  

розташу

вання 

 

Загаль

на 

площа 

(м2) 

 

Реєстра

ційний 

номер 

 

Функціональне 

використання 

 

Підстава 

виникнення  

права власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

Поточищ

енська 

державна 

дільничн

а лікарня 

ветерина

рної 

медицин

и у 

складі: 

будівля, 

ветерина

рна 

лікарня, 

А 

загально

ю 

площею 

38,7 м2; 

навіс, Б 

площею 

17,6 м2; 

огорожа, 

1 

площею 

47,3 м2  

 

Івано-

Фран-

ківська 

обл., 

Коломи

йський 

р-н 

(колиш

ній 

Городен

ківськи

й р-н), 

с. Поточ

ище, 

вул. Ше

вченка, 

74 

 

103,6 

 

 

006860

226216 

 

1220.9 – Будівлі 

для конторських 

та адмініст-

ративних цілей 

інші 

 

Інформація з 

Державного 

реєстру 

речових прав на 

нерухоме 

майно та 

Реєстру прав 

власності на 

нерухоме 

майно, Держав-

ного реєстру 

Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон 

відчуження 

об’єктів 

нерухомого 

майна щодо 

об’єкта неру-

хомого майна 

№ 212000389 

від 10.06.2020 

на підставі 

свідоцтва про 

право 

власності, САЕ 

№ 294868, 

виданого 

17.10.2011 

виконавчим 

комітетом 

Поточищенсько

ї сільської ради 

 

Державна. Дер-

жавна служба 

України з питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів (код 

за ЄДРПОУ 

39924774) 

 

 

До складу об’єкта приватизації входять: 

одноповерхова цегляна будівля ветлікарні загальною площею 38,7 м2 (рік 

побудови – 1987; фундамент – камінь, стіни – цегла, покрівля – шифер; наявне 

електропостачання). 

Навіс дощатий площею 17,6 м2 (рік побудови – 1988; покрівля – шифер). 

Огорожа штахетна площею 47,3 м2. 

Будівля ветлікарні не використовується. 



Відомості про земельну ділянку 
Н

аз
в
а 

 
Адреса  

розташу

вання 

 

Площа 

земельної 

ділянки (м2) 

 

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки 

 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

 

Форма власності, підстава 

на право користування  

земельною ділянкою, 

інформація про обтяження 

 

З
ем

ел
ьн

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Івано-

Франків-

ська 

обл., 

Коломи

йський 

р-н 

(колишн

ій 

Городен

ківський 

р-н), 

с. Поточ

ище, 

вул. Ше

вченка, 

74 

 

267 

 

2621683401:0

1:002:0081 

 

Для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня будівель 

закладів 

охорони 

здоров’я та 

соціальної 

допомоги 

 

Комунальна, Інформація з 

Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме 

майно, Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного реєстру 

заборон відчуження 

об’єктів нерухомого майна 

щодо об’єкту нерухомого 

майна № 212000389 від 

10.06.2020 на підставі 

Закон України «Про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

вдосконалення порядку 

державної реєстрації 

речових прав на земельні 

ділянки державної та 

комунальної власності у 

зв’язку з їх 

розмежуванням», серія та 

номер: 233-VІІ, виданий 

14.05.2013, рішення органу 

місцевого самоврядування, 

серія та номер: 194-

20/2014, виданий 

11.04.2014, видавник: 

Поточищенська сільська 

рада. Правокористувач – 

Городенківська районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини. 

Власник – Поточищенська 

сільська рада  

 

 

Станом на 01.02.2022 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 



ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21 березня 2022 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 приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 75 266,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 37 633,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 37 633,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 7 526,60 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 763,30 грн (без урахування ПДВ) ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 3 763,30 грн (без урахування ПДВ) . 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації 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 Регіональ-

ного відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) 

в сумі 5 500,00 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., Коломийський р-н (колишній 

Городенківський р-н), с. Поточище, вул. Шевченка, 74. 

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) 55-31-39, 75-23-67. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 

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

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості 

огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 55-31-39, адреса електрон-

ної пошти: klmnv_26@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 

Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 03.02.2022 № 62 

«Про затвердження протоколу № 5 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта 

малої приватизації – окремого майна – Поточищенської державної дільничної лікарні 

ветеринарної медицини за адресою: Коломийський р-н (колишній Городенківський р-

н), с. Поточище, вул. Шевченка, 74». 

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

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

12-10-000005-1. 

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 – 752,66 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 376,33 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 376,33 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 –  

будинку загальною площею 84,6 м2 за адресою: Івано-

Франківська обл., Коломийський р-н 

(колишній Городенківський р-н), с. Чортовець, 

вул. Довженка, 31 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будинок загальною площею 84,6 м2. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н (колишній 

Городенківський р-н), с. Чортовець, вул. Довженка, 31. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Городенківська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00699551), адреса: Івано-

Франківська обл., м. Городенка, вул. Шептицького, 34, тел. (03430) 2-18-49. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 



Н
аз

в
а 

 
Адреса  

розташува

ння 

 

Загаль

на 

площа 

(м2) 

 

Реєстрацій

ний номер 

 

Функціо-

нальне 

використання 

 

Підстава 

виникнення права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власник 

 

Б
у
д

и
н

о
к
 з

аг
ал

ьн
о

ю
 п

л
о

щ
ею

 8
4

,6
 м

2
  

 

Івано-

Франків-

ська обл., 

Коло-

мийський 

р-н 

(колишній 

Горо-

денківськи

й р-н), 

с. Чортове

ць, 

вул. Довже

нка, 31 

 

84,6 

 

 

2047472126

216 

 

1220.9 – 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші 

 

Інформація з Дер-

жавного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно та 

Реєстру прав 

власності на 

нерухоме майно, 

Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон 

відчуження об’єктів 

нерухомого майна 

щодо об’єкту 

нерухомого майна 

(довідка 

№ 211999222 від 

10.06.2020) на 

підставі договору 

купівлі-продажу, 

серія та номер: б/н, 

виданого 04.09.1990  

 

Державна. 

Городенківськ

а районна дер-

жавна лікарня 

ветеринарної 

медицини (код 

за ЄДРПОУ 

00699551) 

 

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова цегляна будівля з підвалом загальною площею 

84,6 м2. Рік побудови – 1990. Фундамент – камінь, стіни – цегла, покрівля – шифер. 

Наявне електропостачання. 

Будівля не використовується. 

Відомості про земельну ділянку 

Н
аз

в
а 

 

Адреса  

розташу

вання 

 

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2) 

 

Кадастровий 

номер  

земельної 

ділянки 

 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

 

З
ем

ел
ьн

а 

д
іл

ян
к
а 

 

Івано-

Франків-

ська 

обл., 

Коломи

йський 

 881 

 

2621682101:01:

001: 0110 

 

Для будівництва та 

обслуговування 

будівель закладів 

охорони здоров’я 

та соціальної 

допомоги, для 

Комунальна. 

Інформація з Держав-

ного реєстру речових 

прав на нерухоме майно 

та Реєстру прав 

власності на нерухоме 



Н
аз

в
а 

 
Адреса  

розташу

вання 

 

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2) 

 

Кадастровий 

номер  

земельної 

ділянки 

 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

 

р-н 

(колишн

ій 

Городен

ківський 

р-н), 

с. Чорто

вець, 

вул. Дов

женка, 

31 

 

обслуговування 

Чортовецької 

дільничної лікарні 

ветеринарної 

медицини 

 

майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон 

відчуження об’єктів 

нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого 

майна, (довідка 

№ 211999222 від 

10.06.2020) на підставі 

Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

розмежування земель 

державної та 

комунальної власності», 

серія та номер: 5245-IV, 

виданий 06.09.2012, 

рішення органу 

місцевого 

самоврядування, серія 

та номер: 207-19/2013, 

виданий 26.12.2013, 

видавник: Чортовецька 

сільська рада. 

Правокористувач – 

Городенківська районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини. 

Власник – Чортовецька 

сільська рада 

 

 

Станом на 01.02.2022 об’єкт в оренді не перебуває. 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21 березня 2022 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 приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 95 456,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 47 728,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 47 728,00 грн (без 

урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 9 545,60 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 4 772,80 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 4 772,80 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації 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 Регіональ-

ного відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) 

в сумі 5 300,00 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., Коломийський р-н (колишній 

Городенківський р-н), с. Чортовець, вул. Довженка, 31. 

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) 55-31-39, 75-23-67. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 

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

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості 

огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 55-31-39, адреса електрон-

ної пошти: klmnv_26@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 

Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 03.02.2022 № 67 

«Про затвердження протоколу № 5 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта 

малої приватизації – окремого майна – будинку загальною площею 84,6 м2 



за адресою: Коломийський р-н (колишній Городенківський р-н), с. Чортовець, 

вул. Довженка, 31». 

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

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

12-10-000004-1. 

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 – 954,56 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 477,28 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 477,28 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 –  

адміністративного будинку, А загальною площею 

745,7 м2, гаража, Б загальною площею 104,9 м2 

за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, 

смт Рожнятів, вул. Шевченка, 3а 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративний будинок, А загальною 

площею 745,7 м2, гараж, Б загальною площею 104,9 м2. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт Рожнятів, 

вул. Шевченка, 3а. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики в Івано-

Франківській області (код за ЄДРПОУ 02360599), адреса: м. Івано-Франківськ, 

вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 75-24-77. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 



Назва 

 

Адреса  

розташ

ування 

 

Загальн

а 

площа 

(м2) 

 

Реєстраці

йний 

номер 

 

Функціо-

нальне 

використання 

 

Підстава 

виникнення 

права власності 

 

Форма 

власності 

та власник 

 

Адмініст-

ративний 

будинок, А 

загальною 

площею 

745,7 м2, 

гараж, Б 

загальною 

площею 

104,9 м2  

 

Івано-

Фран-

ківська 

обл., 

Калусь

кий р-

н, 

смт Ро

жнятів, 

вул. Ш

евченка

, 3а  

 

850,6 

 

12431963

26248 

 

1220.9 – 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші 

 

Інформація з 

Державного 

реєстру речових 

прав на 

нерухоме майно 

та Реєстру прав 

власності на 

нерухоме майно, 

Державного 

реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру 

заборон 

відчуження 

об’єктів 

нерухомого 

майна щодо 

об’єкта 

нерухомого 

майна 

№ 214448816 від 

01.07.2020 на 

підставі 

свідоцтва про 

право власності, 

б/н, виданого 

20.02.2006 

Рожнятівською 

селищною 

радою  

 

Державна. 

Державна 

служба 

статистики 

України (код 

за ЄДРПОУ 

37507880) 

 

 

До складу об’єкта приватизації входять: 

адміністративний будинок – триповерхова цегляна будівля загальною площею 

745,7 м2 (перший поверх цокольний). Фундамент бетонний, стіни цегляні, 

перекриття залізобетонні, покрівля з шиферу, підлога паркетна. Підведені 

інженерні комунікації: опалення, електропостачання, водопостачання, 

газопостачання; 

будівля гаража загальною площею 104,9 м2. Фундамент бетонний, стіни цегляні, 

перекриття залізобетонні, покрівля з шиферу. Наявне електропостачання; 

будівлі огороджені, розташовані в центральній зоні смт Рожнятів. 

Відомості про земельну ділянку 



Н
аз

в
а 

 
Адреса 

розташува

ння 

 

Площа 

земельн

ої 

ділянки 

(м2) 

 

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки 

 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування земельною 

ділянкою, інформація 

про обтяження 

 

З
ем

ел
ьн

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Івано-

Фран-

ківська 

обл., 

смт Рожня

тів, 

вул. Шевч

енка, 3а  

 

1860 

 

2624855100:0

1:001:0109 

 

Для обслуговування 

адміністративного 

будинку 

 

Комунальна. 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 

нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого 

майна № 214448816 від 

01.07.2020 на підставі 

державного акта на 

право постійного 

користування земельною 

ділянкою, серія та 

номер: ЯЯ № 125318, 

виданого 18.04.2006 

Рожнятівською 

селищною радою. 

Правокористувач: 

Головне управління 

статистики в Івано-

Франківській області 

(код за ЄДРПОУ 

02360599). Власник: 

Рожнятівська селищна 

рада 

 

 

Станом на 01.02.2022 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21 березня 2022 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 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 – 28 011,70 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 14 005,85 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 14 005,85 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 2 801,17 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 400,59 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 400,59 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

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 реєстраційних та гарантійних внесків, розміщено за 

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

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

розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., смт Рожнятів, вул. Шевченка, 3а. 

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) 55-31-39, 75-23-67. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 

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

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості 

огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 55-31-39, адреса електрон-

ної пошти: klmnv_26@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 

Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 03.02.2022 № 66 

«Про затвердження протоколу № 4 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта 

малої приватизації – окремого майна – адміністративного будинку, А загальною 

площею 745,7 м2, гаража, Б загальною площею 104,9 м2 за адресою: Івано-

Франківська обл., смт Рожнятів, вул. Шевченка, 3а». 

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

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

07-02-000005-3. 

Період між аукціонами: 

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

днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону для: 



аукціону без умов – 280,12 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 140,06 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 140,06 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 державної установи 

«Івано-Франківська установа виконання покарань 

(№ 12)» за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський 

р-н, Тростянецька с/рада, урочище «Сівка», 1 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно державної установи «Івано-

Франківська установа виконання покарань (№ 12)» у складі: (10131015) 

Адмінбудинок, Літ. «1» (заг. пл. 323,7 м2) (10132001) Гуртожиток № 1 Літ. «2» (заг. 

пл. 1011,8 м2) (10132002) Гуртожиток № 2 Літ. «3» (заг. пл. 861,2 м2) (10132003) 

Гуртожиток № 3 Літ. «4» (заг. пл. 718,2 м2) (10131018) Їдальня с/к Літ. «5» (заг. пл. 

558,0 м2) (10131031) Дизельна Літ. «6» (заг. пл. 188,3 м2) (10131004) Баня Літ. «7» 

(заг. пл. 299,0 м2) (10131030) Склад овочевий Літ. «8» (заг. пл. 109,5 м2) (10131021) 

Котельня № 1 Літ. «9» (заг. пл. 181,0 м2) (10131016) Овочесховище Літ. «10» (заг. 

пл. 51,3 м2) (10131001) Клуб с/к Літ. «11» (заг. пл. 240,8 м2) (10131017) ШІЗО, КПП-

2 Літ. «12» (заг. пл. 253,8 м2) (10131027) Виробничий цех № 1 Літ. «13» (заг. пл. 

732,7 м2) (10131024) Виробничий цех № 2 Літ. «14» (заг. пл. 681,5 м2) (10131025) 

Столярний цех Літ. «15» (заг. пл. 697,9 м2) (10131026) Швейний цех Літ. «16» (заг. 

пл. 188,2 м2) (10131005) Їдальня о/с Літ. «17» (заг. пл. 178,9 м2) (10131008) 

Приміщення водіїв Літ. «18» (заг.пл.92,5 м2 ) (10131010) Склад Літ. «19» 

(заг.пл.97,2 м2 ) (10131011) Склад Літ. «20» (заг. пл. 36,0 м2) (10131012) Склад Літ. 

«21» (заг. пл. 36,0 м2) (10131034) Свинарник Літ. «22» (заг. пл. 102,1 м2) (10131006) 

Гараж Літ. «23» (заг. пл. 539,4 м2) (10131019) Склад Літ. «24» (заг. пл. 531,4 м2) 

(10131002) КПП-1, кімнати побачень Літ. «25» (заг. пл. 191,2 м2) (10131023) Гараж 

Літ. «26» (заг. пл. 856,2 м2) (10131029) Склад Літ. «27» (заг. пл. 33,7 м2) (10131022) 

Будинок охорони Літ. «28» (заг. пл. 8,5 м2) (10131033) Будинок охорони Літ. «29» 

(заг. пл. 9,6 м2) (10131009) Складське приміщення Літ. «30» (заг. пл. 195,2 м2) 

(10135002) Трансформаторна підстанція Літ. «31» (заг. пл. 37,3 м2) (10135004) 



Насосна (озеро) Літ. «32» (заг. пл. 10,4 м2) (10131013) Будівля емоційного 

розвантаження Літ. «33» (заг. пл. 30,1 м2) (10131007) Підсобне приміщення Літ. 

«34» (заг. пл. 228,3 м2) (10131035) Вбиральня Літ. «35» (пл. забудови 1,3 м2) 

(10131036) Вбиральня Літ. «36» (пл. забудови 1,3 м2) (10135003) Насосна Літ. « 37» 

(заг. пл. 22,2 м2) (10135005) Трансформаторна Літ. «№1» (пл. забудови 8,1 м2) 

(10131028) Навіс пилорами Літ. «№2» (пл. забудови 46,8 м2) (10131014) Альтанка 

Літ. «№3» (пл. забудови 4,8 м2) (10133003) Ворота Літ. «№4» (20,0 пог. м) 

(10133004) Ворота Літ. «№5» (20,0 пог. м) (10133001) Огорожа основна Літ. «№6» 

(1287,0 пог. м) (10133006) Огорожа Літ. «№7» (44,0 пог. м) (10133005) Огорожа Літ. 

«№8» (42,0 пог. м) (10133007) Огорожа Літ. «№9» (246,6 м2) (10133002) Огорожа 

Літ. «№10» (62,0 пог. м) (10131020) Теплиця Літ. «№11» (пл. забудови 35,0 м2) 

(10135001) Дамба водозабірна Літ. «№12» (300,0 пог. м) (10134001) Лінія 

електропередач Літ. «№13» (2905,1 пог. м) (10134002) Лінія водопостачання Літ. 

«№14»(1408,0 пог. м) (10134003) Теплотраса жилої зони Літ. «№15» (400,0 пог. м) 

(10134004) Кабельна лінія Літ. «№16» (5700,0 пог. м). 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, Тростянецька с/рада, 

урочище «Сівка», 1. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Державна установа «Івано-Франківська 

установа виконання покарань (№ 12)» (код за ЄДРПОУ 08563624), адреса: 76018 м. 

Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 70а, тел. (0342) 55-93-02. 
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Тростянецька 

718,2 

 



03 

 

 с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

Єдиного 

реєстру 

заборон 

відчуженн

я об’єктів 

нерухомог

о майна 

щодо 

об’єкту 

нерухомог

о майна 

(довідка 

№ 2759364

60 від 

21.09.2021) 

на підставі 

наказу, 

серія та 

номер: 37, 

виданого 

15.07.2021, 

видавник: 

Міністерст

во юстиції 

України; 

наказ, Про 

закріпленн

я держав-

ного майна 

на праві 

оперативн

ого 

управління

, серія та 

номер: 32, 

виданий 

05.07.2021, 

видавник: 

Міністерст

во юстиції 

України 

Правокори

стувач – 

Державна 

установа 

«Івано-

Франківсь

101

310

18 

 

Їдальня с/к 

Літ. «5» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

558,0 

 

101

310

31 

 

Дизельна Літ. 

«6» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

188,3 

 

101

310

04 

 

Баня Літ. «7» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

299,0 

 

101

310

30 

 

Склад 

овочевий Літ. 

«8» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

109,5 

 

101

310

21 

 

Котельня № 1 

Літ. «9» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

181,0 

 

101

310

16 

 

Овочесховищ

е Літ. «10» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

51,3 

 

101

310

01 

 

Клуб с/к Літ. 

«11» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

240,8 

 

101

310

17 

 

ШІЗО, КПП-2 

Літ. «12» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

253,8 

 

101 Виробничий Калуський р-н, 732,7 



310

27 

 

цех № 1 Літ. 

«13» 

 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

 ка 

установа 

виконання 

покарань 

(№ 12)» 

(код за 

ЄДРПОУ 

08563624) 

 

101

310

24 

 

Виробничий 

цех № 2 Літ. 

«14» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

681,5 

 

101

310

25 

 

Столярний 

цех Літ. «15» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

697,9 

 

101

310

26 

 

Швейний цех 

Літ. «16» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

188,2 

 

101

310

05 

 

Їдальня о/с 

Літ. «17» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

178,9 

 

101

310

08 

 

Приміщення 

водіїв Літ. 

«18» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

92,5 

 

101

310

10 

 

Склад Літ. 

«19» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

97,2 

 

101

310

11 

 

Склад Літ. 

«20» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

36,0 

 

101

310

12 

 

Склад Літ. 

«21» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

36,0 

 



101

310

34 

 

Свинарник 

Літ. «22» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

102,1 

 

101

310

06 

 

Гараж Літ. 

«23» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

539,4 

 

101

310

19 

 

Склад Літ. 

«24» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

531,4 

 

101

310

02 

 

КПП-1, 

кімнати 

побачень Літ. 

«25» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

191,2 

 

101

310

23 

 

Гараж Літ. 

«26» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

856,2 

 

101

310

29 

 

Склад Літ. 

«27» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

33,7 

 

101

310

22 

 

Будинок 

охорони Літ. 

«28» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

8,5 

 

101

310

33 

 

Будинок 

охорони Літ. 

«29» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

9,6 

 

101

310

09 

 

Складське 

приміщення 

Літ. «30» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

195,2 

 



 

101

350

02 

 

Трансформат

орна 

підстанція 

Літ. «31» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

37,3 

 

101

350

04 

 

Насосна 

(озеро) Літ. 

«32» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

10,4 

 

101

310

13 

 

Будівля 

емоційного 

розвантаженн

я Літ. «33» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

30,1 

 

101

310

07 

 

Підсобне 

приміщення 

Літ. «34» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

228,3 

 

101

310

35 

 

Вбиральня 

Літ. «35» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

1,3 

 

101

310

36 

 

Вбиральня 

Літ. «36» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

1,3 

 

101

350

03 

 

Насосна Літ. 

« 37» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

22,2 

 

101

350

05 

 

Трансформат

орна Літ. 

«№1» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

8,1 

 

101

310

28 

Навіс 

пилорами Літ. 

«№2» 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

46,8 

 



  «Сівка», 1 

 

101

310

14 

 

Альтанка Літ. 

«№3» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

4,8 

 

101

330

03 

 

Ворота Літ. 

«№4» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

20,0 

 

101

330

04 

 

Ворота Літ. 

«№5» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

20,0 

 

101

330

01 

 

Огорожа 

основна Літ. 

«№6» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

1287,0 

пог. м 

 

101

330

06 

 

Огорожа Літ. 

«№7» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

44,0 

пог. м 

 

101

330

05 

 

Огорожа Літ. 

«№8» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

42,0 

пог. м 

 

101

330

07 

 

Огорожа Літ. 

«№9» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

246,6  

 

101

330

02 

 

Огорожа Літ. 

«№10» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

62,0 

пог. м 

 

101

310

Теплиця Літ. 

«№11» 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

35,0 

 



20 

 

 с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

101

350

01 

 

Дамба 

водозабірна 

Літ. «№12» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

300,0 

пог. м 

 

101

340

01 

 

Лінія 

електроперед

ач Літ. «№13» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

2905,1 

пог. м 

 

101

340

02 

 

Лінія 

водопостачан

ня Літ. «№14» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

1408,0 

пог. м 

 

101

340

03 

 

Теплотраса 

жилої зони 

Літ. «№15» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

400,0 

пог. м 

 

101

340

04 

 

Кабельна 

лінія Літ. 

«№16» 

 

Калуський р-н, 

Тростянецька 

с/рада, урочище 

«Сівка», 1 

 

5700,0 

пог. м 

 

 

Будівлі та споруди не використовуються. 

Відомості про земельні ділянки 

Н
аз

в
а 

 

Адреса  

розташува

ння 

 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

 

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки 

 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

 

З
ем

ел
ьн

а 

д
іл

ян
к
а 

 

Івано-

Франківсь

ка обл., 

Калуський 

р-н, 

Тростянец

65,3992 

 

2622086900:0

5:001:0003 

 

Для розміщення та 

постійної діяльності 

інших, створених 

відповідно до 

законів України, 

військових 

Державна, Державний 

акт на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою, 

серія та номер: 



Н
аз

в
а 

 
Адреса  

розташува

ння 

 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

 

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки 

 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

 

ька с/рада, 

урочище 

«Сівка», 1 

 

формувань 

 

ЯЯ№135182, виданий 

23.09.2008, видавник: 

Управління земельних 

ресурсів у 

Долинському районі. 

Правокористувач – 

Державна установа 

«Івано-Франківська 

установа виконання 

покарань (№ 12)» (код 

за ЄДРПОУ 08563624) 

 

З
ем

ел
ьн

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Івано-

Франківсь

ка обл., 

Калуський 

р-н, 

Тростянец

ька с/рада, 

урочище 

«Сівка», 1 

 

2,0 

 

2622086900:0

5:001:0004 

 

Для розміщення та 

постійної діяльності 

інших, створених 

відповідно до 

законів України, 

військових 

формувань 

 

Державна, державний 

акт на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою, 

серія та номер: 

ЯЯ№135181, виданий 

23.09.2008, видавник: 

Управління земельних 

ресурсів у 

Долинському районі. 

Правокористувач – 

Державна установа 

«Івано-Франківська 

установа виконання 

покарань (№ 12)» (код 

за ЄДРПОУ 08563624) 

 

 

Станом на 01.02.2022 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 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 у статті 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 7 858 392 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 929 196 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 3 929 196 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 785 839,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 392 919,60 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 392 919,60 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

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 

ДРПОУ 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., Калуський р-н, Тростянецька с/рада, 

урочище «Сівка», 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) 55-31-39, 75-23-67. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 

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

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості 

огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 55-31-39, адреса електрон-

ної пошти: klmnv_26@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 

Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 08.02.2022 № 71 

«Про затвердження протоколу № 3 засідання аукціонної комісії з продажу окремого 

майна державної установи «Івано-Франківська установа виконання покарань (№ 12)» 

за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, Тростянецька с/рада, урочище 

«Сівка», 1». 

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

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

10-12-000007-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 



аукціону без умов – 78 583,92 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 39 291,96 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 39 291,96 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 – нежитлової будівлі  

(їдальні (літ. «А») загальною площею 474,30 м2 

за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, 

с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20-б, яка під час 

приватизації Держплемзавода «Дзвінкове» не увійшла 

до статутного капіталу ВАТ «Племінний завод 

«Дзвінкове»,  

правонаступником якого є ПАТ «Дзвінкове» (код за 

ЄДРПОУ 00857404) 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (їдальня (літ. «А») 

загальною площею 474,30 м2. 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Київська обл., Васильківський р-н, 

с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20-б. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ПАТ «Дзвінкове» (код за ЄДРПОУ 

00857404); адреса: Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке; тел.:  + 38 067 442 

68 73;  + 38 044 507 28 86. 
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Об’єкт приватизації – окремо розташована нежитлова будівля (їдальня). Будівля 

одноповерхова, капітальна, прямокутної конфігурації в плані. Є типовою для 

подібного типу приміщень їдалень. Має 4 окремі входи, що умовно формують окремі 

групи приміщень: 1-ша група приміщень має основні великі приміщення, в які можна 

потрапити через центральний вхід, приміщення їдальні (основна зала) площею 

115,2 м2 та кухні – 34,0 м2. Дана група приміщень включає також підсобні 

приміщення, санвузли та тамбури; 2-га група приміщень (вхід з торця та з тильної 

сторони будівлі) частково нагадує кабінетну систему планування, вздовж довгого 

коридору розташовані кімнати різної площі, включає в себе адміністративні, підсобні, 

складські та допоміжні приміщення; 3-я група приміщень (окремий вхід) – 

приміщення котельні. Згідно із Технічним паспортом основні конструкції будівлі: 

фундамент бетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні; міжповерхові перекриття –  

з/бетон; покрівля – шифер; двері – металеві та дерев’яні; інженерне обладнання: 

електрика, водопровід, каналізація. 

Об’єкт розташований в серединній частині села Плесецьке, неподалік від межі 

закінчення села. Неподалік розташовані приватні житлові будинки, будівлі 

торговельного призначення та поля сільськогосподарського призначення. Під’їзд до 

об’єктау здійснюється по асфальтованій дорозі. Об’єкт не охороняється, територія не 

огороджена та поросла чагарниками. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена. 

Станом на 01.02.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18.03.2022. 

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 нежитлової будівлі (їдальні (літ. «А») загальною площею 474,30 м2 

за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20-б 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

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

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

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 1 305 900,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 652 950,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 652 950,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 130 590,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 65 295,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 65 295,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» протягом тридцяти календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації зобов’язаний відшкодувати Регіональному 

відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із 

проведення оцінки об’єкта приватизації з метою визначення його стартової ціни у сумі 

6 450,00 грн (шість тисяч чотириста п’ятдесят грн 00 коп.). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 



електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

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

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 

МФО: 820172 

Код за ЄДРПОУ: 43173325 

в національній валюті 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 

МФО: 820172 

Код за ЄДРПОУ: 43173325 

в іноземній валюті (в доларах США): 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях 

Рахунок: UA363052990000025307046200356 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО: 300711 

Код за ЄДРПОУ: 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/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: доступ до об’єкта не 

обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта: 

Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20-б. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

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

м. Київ, проспект Голосіївський, 50, час роботи: 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. 

Телефони для довідок:  + 380 44 200 2540,  + 380 44 200 2538, адреса вебсайта: 

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

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта 

приватизації: заступник начальника управління приватизації, контролю за договорами 

купівлі-продажу та умов використання державного майна – начальник відділу 

приватизації Мельнікова Наталя Олександрівна, тел.  + 380 44 200 2538, адреса 

електронної пошти: priv_32@spfu.gov.ua. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна 

ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер-



жавного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає 

реєстрацію за допомогою електронної пошти. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 04.02.2022 № 109. 

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

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

01-08-000032-2. 

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 – 13 059,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 6 529,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 6 529,50 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – 

окремого майна – нежитлової будівлі (столової) 

загальною площею 749,5 м2 за адресою: Київська обл., 

Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11, 

яка під час приватизації не увійшла до статутного 

капіталу  

ПАТ «Птахофабрика «Україна» 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (столова) загальною 

площею 749,5 м2. 

Місцезнаходження: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 

11. 



Назва та контактні дані балансоутримувача: ПАТ «Птахофабрика «Україна» (код за 

ЄДРПОУ 05477066); адреса: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, 

вул. Колгоспна, 11; тел.  + 38 045 71 6 08 44; факс  + 38 045 71 6 22 77. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Наз

ва 
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на 
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та власник 
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а) 

 

Київська 

обл., 

Васильк

івський 

р-н, 

с. Круш

инка, 

вул. Кол

госпна, 

11 

 

749,5 

 

132091

153221

4 

 

1230.4 

Їдальні, 

кафе, 

закусочні 

та т. ін. 

 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності від 08.08.2017 

№ 93889742 

 

Державна. Регіо-

нальне відділення 

Фонду державного 

майна України по 

Київській області 

(правонаступник – 

Регіональне 

відділення Фонду 

державного майна 

України по 

Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях (код за 

ЄДРПОУ 43173325) 

 

 

Об’єкт приватизації – окремо розташована капітальна одноповерхова будівля, 

складної конфігурації в плані. Рік побудови – 1976. Планування є типовим для 

подібного типу приміщень їдалень 70-х років. Має 6 окремих входів, що формують 

окремі групи приміщень, через влаштовані ґанки, з різних сторін будівлі, та ще 

декілька допоміжних входів. Основні конструкції будівлі: фундамент бетонний; стіни, 

перегородки цегляні; міжповерхові перекриття з/бетонні; покрівля шиферна; двері – 

металеві та дерев’яні. Наявні: електропостачання, водопровід, каналізація та опалення. 

Об’єкт розташований в глибині території ПАТ «Птахофабрика «Україна», заїзд на 

яку можливий з вул. Польова, м. Васильків. Під’їзди до території птахофабрики – 

асфальтовані шляхи. Перед заїздом на територію є великий майданчик для паркування 

автотранспорту та розвороту великогабаритного транспорту. Територія ПАТ 

«Птахофабрика «Україна» є закритою, знаходиться під охороною. Об’єкт знаходиться 

всередині території підприємства і не має фасаду, що виходить за межі підприємства. 

Потрапити до будівлі можливо тільки пройшовши загальне КПП при в’їзді на 

територію птахофабрики, пройшовши алею до будівель адміністративного корпусу та 

пройшовши ще одне КПП вже на територію, де здійснюється діяльність підприємства. 

Стороннім особам вхід на територію птахофабрики не дозволяється. 

Нежитлова будівля (столова) розташована на земельній ділянці ПАТ «Птахофабрика 

«Україна». Земельна ділянка окремо під об’єктом приватизації не виділена. 



Станом на 01.02.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22.03.2022. 

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 нежитлової будівлі (столової) загальною площею 749,5 м2 за адресою: 

Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11 здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

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

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 2 709 400,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 354 700,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 354 700,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 270 940,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 135 470,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 135 470,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» протягом тридцяти календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації зобов’язаний відшкодувати Регіональному 

відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із 

проведення оцінки об’єкта приватизації з метою визначення його стартової ціни у сумі 

5 300,00 грн (п’ять тисяч триста грн 00 коп.). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 



електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

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

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 

МФО: 820172 

Код за ЄДРПОУ: 43173325 

в національній валюті 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 

МФО: 820172 

Код за ЄДРПОУ: 43173325 

в іноземній валюті (в доларах США): 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях 

Рахунок: UA363052990000025307046200356 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО: 300711 

Код за ЄДРПОУ: 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/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

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

м. Київ, проспект Голосіївський, 50, час роботи: 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. 

Телефони для довідок:  + 380 44 200 2540,  + 380 44 200 2538, адреса вебсайта: 

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

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта 

приватизації: начальник управління приватизації, контролю за договорами купівлі-

продажу та умов використання державного майна Києнко Сергій Миколайович, тел.  + 

380 44 200 2540, адреса електронної пошти: priv_32@spfu.gov.ua. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна 

ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер-

жавного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає 

реєстрацію за допомогою електронної пошти. 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 04.02.2022 № 108. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-

07-26-000081-2. 

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 – 27 094,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 13 547,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 13 547,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Чернігівській області про продаж об’єкта  

малої приватизації – окремого майна – нежитлової 

будівлі загальною площею 73,9 м2  

за адресою: Чернігівська обл., Корюківський 

(Менський) р-н, с. Садове, вул. Перемоги, 4 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля загальною площею 

73,9 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Корюківський (Менський) р-н, 

с. Садове, вул. Перемоги, 4. 

Балансоутримувач відсутній. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 
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Підстава 

виникнення  

права власності 

 

Форма 

власності 

та власник 

 

Нежи

тлова 

будів

ля 

загал

ьною 

площ

ею 

73,9 

м2 

 

Чернігівс

ька обл., 

Корюків

ський 

(Менськ

ий) р-н, 

с. Садове 

(Чапаєвк

а)*, 

вул. Пер

емоги, 4 

 

73,9 

 

121503337

4230 

 

1220.9 Будівлі для 

конторських та 

адміністративних 

цілей, інші 

 

Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності 

№ 84167374 

від 04.04.2017 

 

Державна, 

Фонд держав-

ного майна 

України (код 

ЄДРПОУ 

00032945) 

 

 

*с. Чапаєвка перейменовано на с. Садове відповідно до постанови ВРУ «Про 

перейменування окремих населених пунктів та районів» від 4 лютого 2016 року 
№ 984-VIII. 

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля колишнього поштового відділення та 

відділення Ощадбанку загальною площею 73,9 м2, 1950 року побудови. Стіни з 

керамічної цегли, перекриття – настил з дерев’яних дошок по дерев’яних балках, 

покрівля з металевих листів по дерев’яних кроквах і обрешітці з неорганізованим 

водозливом. Будівля поділена на дві частини, має два окремих входи з головного 

фасаду. Група капітальності – ІІІ. Наявні: електропостачання, опалення – дві печі на 

твердому паливі. 

Будівля розташована в центральній частині села, на відстані пішохідної доступності 

розташовані торгові підприємства та державні установи. Під’їзд до об’єкта 

заасфальтований. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена. 

Станом на 01.02.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 16 березня 2022 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 ціни та подальшого подання цінових пропозицій 



встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.  

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація нежитлової будівлі загальною площею 73,9 м2 за адресою: 

Чернігівська обл., Корюківський (Менський) р-н, с. Садове, вул. Перемоги, 4 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

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

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

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 59 445,16 грн (п’ятдесят дев’ять тисяч чотириста сорок 

п’ять грн 16 коп.) без урахування ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 29 722,58 грн (двадцять дев’ять тисяч сімсот 

двадцять дві грн 58 коп.) без урахування ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 29 722,58 грн (двадцять дев’ять тисяч сімсот двадцять дві грн 58 

коп.) без урахування ПДВ. 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5 944,52 грн без урахування ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 972,26 грн без урахування ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 972,26 грн без урахування ПДВ. 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 5 календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним 

відділенням Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, 

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

ного відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 3 560,00 грн 

без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 

електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцями 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 Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях; 

Код ЄДРПОУ 43173325; 



Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт); 

Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ; 

МФО 820172. 

Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного 

внеску); 

Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ 

МФО 820172; 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях; 

Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039; 

Код за ЄДРПОУ 43173325; 

Рахунок: UA383007110000025300052600820; 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 

Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна; 

МФО 300711; 

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

Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU; 

Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine; 

Code YeDRPOU: 43173325; 

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»; 

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

MFO 300711; 

SWIFT: PBANUA2X; 

Purpose of payment: (please, indicate for what payment). 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних 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 за місцем 

розташування об’єкта: Чернігівська обл., Менський р-н, с. Садове, вул. Перемоги, 4. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект 

Голосіївський, 50. 

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації 

повноважень у Чернігівській області, адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, 

кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: 

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

Час роботи: понеділок – четвер: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. 

Перерва на обід з 12.30 до 13.15. 

Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна – заступник начальника Управління –

начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними 

правами, тел. (0462) 676-302, e-mail: y.amelchenko@spfu.gov.ua. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами можна 

ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер-

жавного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає 

реєстрацію за допомогою електронної пошти. 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 04.02.2022 № 13/74. 

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

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

01-12-000003-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 594,46 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 297,23 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 297,23 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. 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА 

ОБЛАСТІ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Волинській області Регіонального відділення Фонду дер-

жавного майна України по Львівській, Закарпатській 

та Волинській областях про продаж об’єкта малої 

приватизації – окремого майна – приміщення 

Біличівської дільничої лікарні ветеринарної медицини 

Любомльської райветлікарні /А-1/ площею 62,1 м2 

за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Біличі, 

вул. Центральна, 12 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: приміщення Біличівської дільничої лікарні 

ветеринарної медицини Любомльської райветлікарні /А-1/ площею 62,1 м2 

(далі – Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Біличі, вул. Центральна, 12. 



Назва та контактні дані балансоутримувача: Любомльська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00692529), адреса: Волинська обл., м.Любомль, 

вул. Брестська,55, тел. (0377) 24156, (0377) 23156. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса  

розташу

вання 

 

Загальна 

площа 

(м2) 

 

Реєстрац

ійний 

номер 

 

Функціональне 

використання 

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма 

власності  

та власник 

 

Приміщ

ення 

Біличівс

ької 

дільничо

ї лікарні 

ветерина

рної 

медицин

и 

Любомл

ьської 

райветлі

карні /А-

1/ 

 

Волинсь

ка обл., 

Ковельс

ький р-

н*, 

с. Біличі

, 

вул. Цен

тральна, 

12 

 

62,1 

 

1821399

607233 

 

1220.9 Будівлі 

для конторських 

та адмініст-

ративних цілей 

інші 

 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

(індексний 

номер витягу: 

165271942 від 

02.05.2019) 

 

Державна, Дер-

жавна служба 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів 

(код ЄДРПОУ 

39924774) 

 

 

Відомості про земельну ділянку 

Н
аз

в
а 

 

Адреса 

розташув

ання 

 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

 

Кадастровий 

номер  

земельної 

ділянки 

 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

 

З
ем

ел
ьн

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Волинськ

а обл., 

Ковельсь

кий р-н*, 

с. Біличі 

 

0,314 

 

0723381900:02:0

01:0016 

 

Для 

обслуговування 

господарських 

будівель та споруд 

 

Державна власність. 

Право постійного 

користування. 

Правокористувач: 

Любомльська 

районна державна 

лікарня ветеринарної 

медицини. Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 



Н
аз

в
а 

 
Адреса 

розташув

ання 

 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

 

Кадастровий 

номер  

земельної 

ділянки 

 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

 

реєстрацію іншого 

речового права, 

(індексний номер 

витягу: 164724491 від 

24.04.2019) 

 

 

* Постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 

17 липня 2020 року № 807-IX утворено Ковельський р-н у складі, в тому числі, 
територій Любомльської селищної територіальної громади. 

Станом на 01.02.2022 Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2022 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, аукціоні 

із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

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

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про приватизацію державного та 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 та комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 31429,44 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 15 714,72 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 15 714,72 грн (без урахування ПДВ); 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 3142,94 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1571,47 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1571,47 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт 

приватизації) 

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42899921 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за 

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

Інші відомості: 

повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється протягом 30 днів з 

дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна»); 

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, 

покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»). 

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

8.00 до 16.00 за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Ковельський р-

н, с. Біличі, вул. Центральна, 12. 

Відповідальна особа балансоутримувача: Оліферович Наталія Василівна, тел. (0377) 

23156. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації 

повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, 

Волинська обл., м.Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта: 

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

Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, 

тел. (0332) 240057, адреса електронної пошти: ocenka_07@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 Волинській 

області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях від 07.02.2022 № 45. 

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

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

09-30-000008-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 314,29 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 157,15 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 157,15 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Волинській області Регіонального відділення Фонду дер-

жавного майна України по Львівській, Закарпатській 

та Волинській областях про продаж об’єкта малої 

приватизації – окремого майна – групи інвентарних 

об’єктів у складі: приміщення районної ветеринарної 

лабораторії А-1 площею 165,5 м2, дворова уборна Ж-1 

площею 2,6 м2, гараж Г-1 площею 92,9 м2, сарай В-1 

площею 57,7 м2, склад деззасобів Б-1 площею 26,6 м2, 

віварій Д-1 площею 85,5 м2 за адресою: Волинська обл., 

Ковельський р-н, м. Любомль, вул. Брестська, 68 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

приміщення районної ветеринарної лабораторії А-1 площею 165,5 м2, дворова 

уборна Ж-1 площею 2,6 м2,  

гараж Г-1 площею 92,9 м2, сарай В-1 площею 57,7 м2, склад деззасобів Б-1 

площею 26,6 м2,  

віварій Д-1 площею 85,5 м2 (далі – Об’єкт приватизації). 



Місцезнаходження: Волинська обл., Ковельський р-н, м. Любомль, вул. Брестська, 

68. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Любомльська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00692529), адреса: Волинська обл., 

м. Любомль, вул.Брестська,55, тел.: (0377) 23156, (0377) 24156. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса  

розташува

ння 

 

Загаль

на 

площа 

(м2) 

 

Реєстрацій

ний номер 

 

Функціо-

нальне 

використан

ня 

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма власності  

та власник 

 

Примі

щення 

район

ної 

ветери

нарної 

лабор

аторії 

А-1  

 

Волинська 

обл., 

Ковельськи

й р-н*, 

м. Любомль

, 

вул. Брестсь

ка, 68 

 

165,5 

 

1825957707

233 

 

1220.9 Будів

лі для 

конторськи

х та адмі-

ніст-

ративних 

цілей інші  

 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

(індексний 

номер витягу: 

166041495 від 

10.05.2019) 

 

Державна, Дер-

жавна служба 

України з питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів (код 

ЄДРПОУ 

39924774) 

 

Дворо

ва 

уборн

а Ж-1  

 

Волинська 

обл., 

Ковельськи

й р-н*, 

м. Любомль

, 

вул. Брестсь

ка, 68 

 

2,6 

 

1825816707

233 

 

1274.6 

Господарсь

кі будівлі  

 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

(індексний 

номер витягу: 

166021360 від 

10.05.2019) 

 

Державна, Дер-

жавна служба 

України з питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів (код 

ЄДРПОУ 

39924774) 

 

Гараж 

Г-1  

 

Волинська 

обл., 

Ковельськи

й р-н*, 

м. Любомль

92,9 

 

1825681707

233 

 

1242.1 Гара

жі надземні 

 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

Державна, Дер-

жавна служба 

України з питань 

безпечності 

харчових 



, 

вул. Брестсь

ка, 68 

 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

(індексний 

номер витягу: 

166007466 від 

10.05.2019 

 

продуктів та 

захисту 

споживачів (код 

ЄДРПОУ 

39924774) 

 

Сарай 

В-1  

 

Волинська 

обл., 

Ковельськи

й р-н*, 

м. Любомль

, 

вул. Брестсь

ка, 68 

 

57,7 

 

1826031307

233 

 

1274.6 

Господарсь

кі будівлі  

 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

(індексний 

номер витягу: 

166054452 від 

10.05.2019 

 

Державна, Дер-

жавна служба 

України з питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів (код 

ЄДРПОУ 

39924774) 

 

Склад 

деззас

обів 

Б-1  

 

Волинська 

обл., 

Ковельськи

й р-н*, 

м. Любомль

, 

вул. Брестсь

ка, 68 

 

26,6 

 

1825993607

233 

 

1252.9 

Склади та 

сховища 

інші 

 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

(індексний 

номер витягу: 

166047165 від 

10.05.2019 

 

Державна, Дер-

жавна служба 

України з питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів (код 

ЄДРПОУ 

39924774) 

 

Віварі

й Д-1  

 

Волинська 

обл., 

Ковельськи

й р-н*, 

м. Любомль

, 

вул. Брестсь

ка, 68 

 

85,5 

 

1826142607

233 

 

1274.6 

Господарсь

кі будівлі  

 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

Державна, Дер-

жавна служба 

України з питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів (код 

ЄДРПОУ 



(індексний 

номер витягу: 

166072387 від 

10.05.2019) 

 

39924774) 

 

 

Відомості про земельну ділянку 

Н
аз

в
а 

 

Адреса 

розташув

ання 

 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

 

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки 

 

Цільове призначення 

земельної ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною 

ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

 

З
ем

ел
ьн

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Волинськ

а обл., 

Ковельсь

кий р-н*, 

м. Любом

ль, 

вул. Брес

тська, 68 

 

0,9 

 

0723310100:0

1:000:0988 

 

Для будівництва та 

обслуговування 

адмінбудинку 

лабораторії, 

господарських будівель 

 

Державна власність. 

Право постійного 

користування. 

Правокористувач: 

Любомльська 

міжрайонна держав-

на лабораторія дер-

жавної служби 

України з питань 

безпечності 

харчових продуктів 

та захисту 

споживачів. Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права, 

(індексний номер 

витягу: 169053945 

від 03.06.2019) 

 

 

* Постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 

17 липня 2020 року № 807-IX утворено Ковельський р-н у складі, в тому числі, 
територій Любомльської селищної територіальної громади. 

Станом на 01.02.2022 Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2022 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, аукціоні 

із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

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

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про приватизацію державного та 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 та комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 824 870,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 412435,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 412435,20 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 82 487,04 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 41 243,52 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 41 243,52 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт 

приватизації) 

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6 

МФО 820172 



Код ЄДРПОУ 42899921 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за 

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

Інші відомості: 

повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється протягом 30 днів з 

дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна»); 

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, 

покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»). 

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

8.00 до 16.00, за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Ковельський 

р-н, м. Любомль, вул. Брестська, 68. 

Відповідальна особа балансоутримувача: Оліферович Наталія Василівна, тел. (0377) 

23156. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації 

повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, 

Волинська обл., м.Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта: 

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

Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, 

тел. (0332) 240057, адреса електронної пошти: ocenka_07@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 Волинській 

області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях від 07.02.2022 № 46. 

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

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

09-30-000007-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 8 248,70 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 4 124,35 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 4 124,35 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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



 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Волинській області Регіонального відділення Фонду дер-

жавного майна України по Львівській, Закарпатській 

та Волинській областях про продаж об’єкта малої 

приватизації – окремого майна – частини адмініст-

ративного будинку А-2 загальною площею 306 м2 

за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, м. Ківерці, 

вул. Грушевського, 23 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: частина адміністративного будинку А-2 

загальною площею 306 м2 (далі – Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н, м. Ківерці, вул. Грушевського, 23. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Західний офіс Держаудитслужби (код 

ЄДРПОУ 40479801), адреса: Волинська обл., м. Львів, вул. Костюшка,3, тел. (032) 255-

34-16. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса  

розташу

вання 

 

Загал

ьна 

площ

а 

(м2) 

 

Реєстрацій

ний номер 

 

Функціональне 

використання 

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

Частина 

адмініст-

ративного 

будинку 

А-2 

 

Волинсь

ка обл., 

Луцький 

р-н*, 

м. Ківер

ці, 

вул. Гру

шевсько

го, 23 

 

306 

 

144084907

218 

 

1220.9 Будівлі 

для 

конторських та 

адмініст-

ративних цілей 

інші  

 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

(індексний 

номер 

витягу: 

163751347 

від 

16.04.2019) 

 

Державна, Дер-

жавна 

аудиторська 

служба України 

(код ЄДРПОУ 

40165856) 

 

 



* Постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 

17 липня 2020 року № 807-IX утворено Луцький р-н у складі, в тому числі, територій 
Ківерцівської селищної територіальної громади. 

Об’єкт приватизації – частина двоповерхової будівлі, а саме: частина підвалу 

площею 99,8 м2 та частина приміщення першого поверху площею 206,2 м2 

(приміщення 2-1 по 2-14). 

Станом на 01.02.2022 Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2022 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, аукціоні 

із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

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

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про приватизацію державного та 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 та комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 4 629,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 314,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 314,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 462,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 231,45 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 231,45 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 розрахунків за придбані об’єкти. 



Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт 

приватизації) 

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, вул. Бастіонна, 6 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42899921 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені за 

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

Інші відомості: 

повна сплата переможцем аукціону ціни продажу Об’єкта приватизації здійснюється 

протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна»); 

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, 

покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»). 

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

8.00 до 16.00, за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, 

м. Ківерці, вул. Грушевського, 23. 

Відповідальна особа балансоутримувача: Наталія Вікторівна Богачова, тел. (0332) 

770916. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації 

повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, 

Волинська обл., м.Луцьк, Київський майдан, 9, адреса вебсайта: 

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

Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, 

тел. (0332) 240057, адреса електронної пошти: ocenka_07@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 Волинській 

області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях від 07.02.2022 № 44. 

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

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

11-25-000003-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 



Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 46,29 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 23,15 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 23,15 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях про 

продаж об’єкта малої приватизації – державного пакета 

акцій у кількості 6 162 080 штук, що становить 

48,0212 % статутного капіталу Приватного 

акціонерного товариства  

«Хлібозавод «Залізничник» 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій Приватного 

акціонерного товариства «Хлібозавод «Залізничник» (далі – ПрАТ «Хлібозавод 

«Залізничник», товариство)  

у кількості 6 162 080 штук, що становить 48,0212 % статутного капіталу 

товариства. 

Місцезнаходження: 42601, Сумська область, м. Тростянець, пров. Гаївський, 2б. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 23050348. 

Розмір статутного капіталу товариства: 3 208 000,00 грн. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 2 особи. 

Основний вид діяльності за КВЕД: 

10.71 – виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання. 

Виробнича діяльність ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» не здійснюється понад 10 

років. 

Обсяг та основна номенклатура продукції 

(робіт, послуг), тис. грн 

Продукція (роботи, 

послуги) 

 

За 2020 рік 

 

9 місяців 2021 року 

 



Продукція (роботи, 

послуги) 

 

За 2020 рік 

 

9 місяців 2021 року 

 

Оренда основних засобів 

(ТОВ «лайфселл») 

 

63,732 

 

57,3588 

 

Оренда основних засобів 

(ПП «Зеніт») 

 

25,25 

 

– 

 

Реалізація будівельних 

матеріалів, що були у 

вжитку 

 

8,65253 

 

26,4608 

 

Реалізація запчастин до 

бурового обладнання 

 

71,500 

 

– 

 

Разом 

 

169,13453 

 

83,8196 

 

 

Основні показники господарської діяльності підприємства  

за останні три роки та останній звітний період 

№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одиниц

я 

виміру 

 

2018 р. 

 

2019 р. 

 

2020 р. 

 

9 місяців 

2021 р. 

 

1. 

 
Активи (форма № 1, рядок 

1300) 

 

тис. грн 

 
1131,2 

 
873,9 

 
769,0 

 
769,7 

 

1.1 

 

Необоротні активи 

 

тис. грн 

 

862,0 

 

773,0 

 

716,0 

 

674,0 

 

1.1.1 

 

Балансова вартість 

нематеріальних активів 

 

тис. грн 

 

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 

1.1.2 

 

Балансова вартість 

незавершених капітальних 

інвестицій 

 

тис. грн 

 

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 

1.1.3 

 

Балансова вартість основних 

засобів 

 

тис. грн 

 

862,0 

 

773,0 

 

716,0 

 

674,0 

 

1.1.4 

 

Довгострокові фінансові 

інвестиції 

тис. грн 

 

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 



№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одиниц

я 

виміру 

 

2018 р. 

 

2019 р. 

 

2020 р. 

 

9 місяців 

2021 р. 

 

 

1.2 

 

Оборотні активи 

 

тис. грн 

 

269,2 

 

100,9 

 

53,0 

 

95,7 

 

1.2.1 

 

запаси 

 

тис. грн 

 

132,6 

 

37,3 

 

47,0 

 

90,2 

 

1.2.2 

 

сумарна дебіторська 

заборгованість (форма № 1, 

рядок 1125 + 1130 + 1135 + 1140 

+ 1145 + 1155) 

 

тис. грн 

 

131,6 

 

58,6 

 

0,5 

 

0,5 

 

1.2.3 

 

гроші(форма № 1, рядок 1165) 

 

тис. грн 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,5 

 

5,0 

 

2. 

 
Пасиви 

 
тис. грн 

 
1131,2 

 
873,9 

 
769,0 

 
769,7 

 

2.1 

 

Власний капітал (форма № 1, 

рядок 11495) 

 

тис. грн 

 

(-982,1) 

 

(-1459,8) 

 

(-

1648,5) 

 

(-1749,4) 

 

2.2 

 

Довгострокові зобов’язання 

(форма № 1, рядок 1595) 

 

тис. грн 

 

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 

2.3 

 

Поточні зобов’язання, в тому 

числі: 

 

тис. грн 

 

1213,3 

 

2333,7 

 

2417,5 

 

2519,1 

 

2.3.1 

 

поточна кредиторська 

заборгованість сумарна (форма 

№ 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 

1670) 

 

тис. грн 

 

1213,3 

 

2333,7 

 

2417,5 

 

2519,1 

 

2.4 

 

Прострочена кредиторська 

заборгованість, в тому числі за: 

 

тис. грн 

 

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 

2.4.1 

 

розрахунками з оплати праці 

 

тис. грн 

 

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 

2.4.2 

 

розрахунками перед бюджетом 

 

тис. грн 

 

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 

2.4.3 

 

розрахунками зі страхування 

 

тис. грн 

 

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 

2.4.4 розрахунками за товари, роботи, тис. грн –  –  –  –  



№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одиниц

я 

виміру 

 

2018 р. 

 

2019 р. 

 

2020 р. 

 

9 місяців 

2021 р. 

 

 послуги 

 

     

3. 

 
Доходи всього, в тому числі: 

 
тис. грн 

 
188,9 

 
204,5 

 
169,1 

 
140,4 

 

3.1 

 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

тис. грн 

 

188,9 

 

204,5 

 

169,1 

 

140,4 

 

3.2 

 

Інші операційні доходи 

 

тис. грн 

 

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 

3.3 

 

Інші фінансові доходи 

 

тис. грн 

 

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 

4. 

 
Витрати всього, в тому числі: 

 
тис. грн 

 
302,9 

 
682,2 

 
357,8 

 
241,3 

 

4.1 

 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

тис. грн 

 

180,5 

 

179,8 

 

142,3 

 

91,3 

 

4.2 

 

Адміністративні витрати 

 

тис. грн 

 

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 

4.3 

 

Витрати на збут 

 

тис. грн 

 

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 

4.4 

 

Інші операційні витрати 

 

тис. грн 

 

122,4 

 

502,4 

 

215,5 

 

94,0 

 

4.5 

 

Інші витрати 

 

тис. грн 

 

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 

4.6 

 

Витрати з податку на прибуток 

 

тис. грн 

 

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 

5. 

 
Чистий прибуток (збиток)  +,- 

 
тис. грн 

 
-114,0 

 
-477,7 

 
-188,7 

 
-169,8 

 

6. 

 
Середня кількість всіх 

працівників 

 

осіб 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

7. 

 
Фонд оплати праці усіх 

працівників 

 

тис. грн 

 
– 

 
15,7 

 
16,0 

 
16,1 

 

8. 

 
Середньомісячна заробітна 

плата 

 

грн 

 

 7850 

 
8000 

 
8050 

 

 



Заборгованість із заробітної плати, перед бюджетом, прострочена кредиторська 

заборгованість станом на 30.09.2021 відсутня. 

Відомості про об’єкти  

(нерухоме майно) 

Назва  

 

Адреса  

розташування  

 

Загальна площа (м2) 

 

Форма власності 

та власник 

 

Виробничий 

корпус (Літ. Б) 

 

Сумська область, 

м. Тростянець,  

провулок Гаївський, 

2б 

 

2491,9 

 

Колективна. 

ПрАТ «Хлібозаво

д «Залізничник» 

 Службово-

побутовий 

корпус (Літ. А) 

 

787,6 

 

Залізнична 

рампа (Літ З) 

 

73,7 

 

Насосна (Літ М) 

 

14,5 

 

Артсвердловина 

 

50 пог. м; діаметр 108 мм 

 

Водонапірна 

вежа 

 

Діаметр 2,5 м; висота 15 м 

 

Труба димова 

цегляна 

 

Діаметр знизу 2,5 м; діаметр 

зверху 1,2 м; висота 30 м 

 

Огорожа 

залізобетонна 

 

250 пог. м; висота 2 м 

 

Підстанція 

 

– 

 

 

Відомості про земельні ділянки 

Н
аз

в
а 

 

 

Адрес

а  

розта

шуван

ня  

 

Площа 

земельн

ої 

ділянки 

(м2) 

 

Кадастровий 

номер земельної 

ділянки  

 

Цільове призначення 

земельної ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

 

З
ем

е

л
ьн

а 

д
іл

ян

к
а  Сумсь

ка 

18626  

 

5925010100:00:0

28:0025 

Для розміщення та 

експлуатації 

Комунальна. 

Знаходиться в 



Н
аз

в
а 

 

 
Адрес

а  

розта

шуван

ня  

 

Площа 

земельн

ої 

ділянки 

(м2) 

 

Кадастровий 

номер земельної 

ділянки  

 

Цільове призначення 

земельної ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

 

област

ь, 

м. Тро

стяне

ць, 

прову

лок 

Гаївсь

кий, 

2б 

 

 основних, підсобних і 

допоміжних будівель 

та споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної та 

іншої промисловості 

 

строковому платному 

користуванні. Договір 

оренди землі від 

06.04.2017 укладено на 

36 років. Інформація з 

Державного реєстру прав 

на нерухоме майно та 

Реєстру прав власності 

на нерухоме майно, Дер-

жавного реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів 

нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого 

майна, номер 

інформаційної довідки 

273378257 від 06.09.2021 

 

 

Інформація про договори оренди,  

станом на 30.09.2021 

Орендар 

 

Назва 

об’єкта 

оренди 

 

Орендована 

площа (м2) 

 

Цільове 

призначення 

оренди 

 

Реквізити 

договору 

оренди та 

термін його дії 

 

Орендна плата за 

1 м2 на місяць без 

ПДВ (грн) 

 

ТОВ 

«лайфсел

л» 

Відповідн

о до 

додатково

ї угоди 

 

Частина 

димової 

труби та 

залізобет

онних 

блоків 

 

4  

 

Для 

розміщення 

телекомунікаці

йного та іншого 

обладнання 

 

01.04.2010 

№ SU380 

до 30.11.2021 

 

1327,75 

 

 

ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» не має шкідливого виробництва, викидів та скидів 

забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення 

відходів. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 



Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: аукціон в електронній формі буде 

проведено 18.03.2022. 

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 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 державного пакета акцій ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», 

що становить 48,0212 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до 

вимог: 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – 

Закон); 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 державного пакета акцій ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», що становить 

48,0212 % статутного капіталу товариства, повинен відповідати вимогам, 

передбаченим статтею 8 Закону. 

Відповідно до вимог статті 20 Закону у випадках, передбачених законодавством про 

захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл 

Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання 

у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 

50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта 

господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви 

про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист 

економічної конкуренції. 

Відповідно до статті 28 Закону правонаступництво щодо акцій (часток), придбаних у 

процесі приватизації, які належали державі (територіальній громаді) в майні суб’єктів 

підприємницької діяльності, створених за участю державних (комунальних) 

підприємств, підтверджуються договором купівлі-продажу. 

Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», що є 

випущеними у бездокументарній формі, повинен мати відкритий рахунок у цінних 

паперах у обраній ним депозитарній установі. 

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону 

електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття 

заяв/закритих цінових пропозицій. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами: 3 906 586,00 грн (три мільйони дев’ятсот шість тисяч п’ятсот 

вісімдесят шість гривень 00 копійок); 



аукціону із зниженням стартової ціни: 1 953 293,00 грн (один мільйон дев’ятсот 

п’ятдесят три тисячі двісті дев’яносто три гривні 00 копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій: 1 953 293,00 грн. (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят три тисячі 

двісті дев’яносто три гривні 00 копійок). 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами: 390 658,60 грн (триста дев’яносто тисяч шістсот п’ятдесят вісім 

гривень 60 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 195 329,30 грн (сто дев’яносто п’ять тисяч 

триста двадцять дев’ять гривень 30 копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій: 195 329,30 грн (сто дев’яносто п’ять тисяч триста двадцять 

дев’ять гривень 30 копійок). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300 гривень 00 копійок (одна тисяча триста 

гривень 00 копійок). 

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на 

банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним 

відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 

на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для 

проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено в 

договорі купівлі-продажу) в сумі 36 500,00 гривень 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 

Полтавській та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 



Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions 

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом приватизації 

можна у робочі дні: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – 

з 8.00 до 16.00 за місцем його розташування за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, 

пров. Гаївський, 2б. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: керівник ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» – Рєзнік 

Іван Степанович, тел. 044-379-11-79, факс 05458-6-91-01, e-mail: boromlja@ukr.net. 

Організатор аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23. 

Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 

до 16.00. Перерва на обід з 12.00 до 13.00. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу 

приватизації та управління корпоративними правами держави Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Наталія 

Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32, admin_59@spfu.gov.ua. 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 07.02.2022 № 98. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ»: UA-AR-P-2018-07-26-000042-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону (1 % від стартової ціни об’єкта приватизації) для: 



аукціону з умовами – 39065,86 грн (тридцять дев’ять тисяч шістдесят п’ять гривень 

86 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 19532,93 грн (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот 

тридцять дві гривні 93 копійки); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 19532,93 грн (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот тридцять дві гривні 

93 копійки). 

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. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна 

ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер-

жавного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої можна 

отримати шляхом укладання договору з органом приватизації щодо нерозголошення 

потенційним покупцем конфіденційної інформації про об’єкт приватизації. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – нежитлового приміщення загальною площею 

710 м2 (другий поверх) за адресою: м. Суми, вул. 1-ша 

Замостянська, 92 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлове приміщення загальною площею 

710 м2 (другий поверх). 

Місцезнаходження: м. Суми, вул. 1-ша Замостянська, 92. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Державна установа «Сумська обласна 

фітосанітарна лабораторія» (код за ЄДРПОУ 38396920), адреса: 40035, м. Суми, 

вул. Івана Сірка, 9, тел./факс (0542)60-59-21, е-mail:pr@fitolab.gov.ua. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
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а 

розта

шуван

ня 

 

Загаль

на 
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5970420591
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для 

Витяг з Держав-

ного реєстру 

Державна, Дер-

жавна служба 
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Функціональне 

використання 
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виникнення  
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та власник 
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площе

ю 

710 м

2 
(други
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повер

х) 

 

вул.1-
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тянськ

а, 92 

 

 конторських та 

адмініст-

ративних цілей 

 

речових прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності 

№ 194281409 від 

21.12.2019. 

Підстава: договір 

купівлі-продажу 

нежитлового 

приміщення, серія 

та номер ВМІ 

№152887/152888 

(реєстр. №1239), 

виданий 

11.08.2009. 

Видавник: 

Приватний 

нотаріус 

Сумського 

міського 

нотаріального 

округу 

Таранушич В. В. 

 

України з питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів (код 

за ЄДРПОУ 

39924774) право 

набувач Держав-

на установа 

«Сумська 

обласна фіто 

санітарна 

лабораторія» 

 

 

Об’єкт приватизації – нежитлове приміщення загальною площею 710 м2, яке 

відповідно з даними технічного паспорта складається з двох основних нежитлових 

приміщень та трьох допоміжних. За результатами проведення технічного обстеження 

другого поверху нежитлової будівлі, проведеного ФОП Косиком В. М. 13.11.2017, 

встановлено, що нежитловий 2-й поверх надбудований в 2009 році. Вхід на другий 

поверх влаштовано по відкритих металевих сходах. Зовнішні стіни 2-го поверху 

виконані з газосилікатних блоків товщиною 200 мм, зовні утеплені 

пінополістирольними плитами товщиною 100 мм, опоряджені броньованою 

штукатуркою та пофарбовані водоемульсійною фарбою; перекриття – дерев’яні ферми 

прогоном 12 м; покрівля – металочерепиця по дерев’яній обрешітці, обладнана 

організованим зовнішнім водостоком системи «Ранілла»; прорізи заповнені 

пластиковими вікнами та дверима. Всередині стіни опоряджені гіпсокартонними 

листами. У приміщенні виконані оздоблювальні роботи. Підлога виконана з 

керамічної плитки. Підвісна стеля «Арнстронг», утеплена мінераловатними плитами 

товщиною 100 мм. Інженерні мережі (електроосвітлення, холодне водопостачання, 

міська (центральна) каналізація, вентиляція та засоби зв’язку) підведені до 1-го 



поверху об’єкта нерухомого майна. За висновком обстеження встановлено, що у 

зв’язку з порушенням норм ДБН, технічний стан приміщення площею 325,17 м2 

визнано в цілому, як аварійний. Використання приміщень є небезпечним, підлягають 

розбиранню конструкції даху та стін другого поверху. На решті приміщення 2-го 

поверху площею 384,83 м2 відсутні конструктивні елементи стін та перекриття, 

закладено двері. Конструктивні елементи міжповерхового перекриття та підлоги 

закриті дахом металочерепиця по дерев’яній обрешітці. 

Об’єкт приватизації не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 нежитлового приміщення загальною площею 710 м2 (другий поверх) 

за адресою: м. Суми, вул. 1-ша Замостянська, 92 здійснюється відповідно до вимог 

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

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 

визначення додаткових умов продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

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

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 5 982 044,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 991 022,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 991 022,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 598 204,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 299 102,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 299 102,20 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 

Полтавській та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт.). 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

regions 

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за адресою: 

м. Суми, вул. 1-ша Замостянська, 92 

Відповідальна особа від балансоутримувача: завідувач загального відділу Державної 

установи «Сумська обласна фітосанітарна лабораторія» Левченко Віктор Васильович, 

тел. 066-815-52-08 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу 

приватизації та управління корпоративними правами держави Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Наталія 

Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 



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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 08.02. 2022 № 99. 

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

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

12-04-000001-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 59 820,44 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 29 910,22 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 29 910,22 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – адмінбудівлі під літ. «А-1»  

за адресою: Сумська обл., смт Ямпіль, вул. Заводська, 

10, приміщення 51 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адмінбудівля під літ. «А-1». 

Місцезнаходження: Сумська обл., смт Ямпіль, вул. Заводська, 10, приміщення 51. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Північно-східний офіс Держ-

аудитслужби (код за ЄДРПОУ 40478572), адреса: 61022, м. Харків, м. Свободи, 5, 

Держпром, 4 під., 10 пов., тел. (057) 725-86-02, факс: (057) 725-86-37, е-mail: 

202000@dasu.gov.ua. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса  

розташув

ання 
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на 
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не 
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я 
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виникнення  

права власності 

 

Форма 

власності 

та власник 

 



Назва 

 

Адреса  
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ання 

 

Загаль

на 

площа 

(м2) 

 

Реєстрац
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Функціональ

не 

використанн

я 
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виникнення  

права власності 

 

Форма 

власності 

та власник 

 

Адмінб

удівля 

під літ. 

«А-1» 

 

Сумська 

обл., 

смт Ямпі

ль, 

вул. Заво

дська, 10, 

приміщен

ня 51 

 

93,3 

 

9118840

59256 

 

1220.9 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші 

 

Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

№ 84292540 від 

05.04.2017 

 

Державна, Дер-

жавна 

аудиторська 

служба України 

(код за 

ЄДРПОУ 

40165856) 

 

 

Об’єкт приватизації – вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 

93,3 м2, розташовані на першому поверсі п’ятиповерхового багатоквартирного 

житлового будинку, побудованого в 1980-ті роки (стіни цегляні, міжповерхові 

перекриття – залізобетонні плити, підлога бетонна, вікна та двері дерев’яні). Наявні: 

електропостачання, водопостачання, каналізація. 

Приміщення з грудня 2015 року не використовуються, перебувають у функціо-

нально-придатному стані. 

Об’єкт розташований на незначній відстані від основної транспортно-пішохідної 

магістралі мікрорайону, наявні під’їзні автодороги з твердим покриттям, є можливість 

під’їзду до будівлі та стоянки автотранспорту (зона для паркування обмежена). 

Об’єкт приватизації не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 адмінбудівлі під літ. «А-1» за адресою: Сумська обл., смт Ямпіль, 

вул. Заводська, 10, приміщення 51 здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 



додаткових умов продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 року № 432 (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 – 265 300,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 132 650,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 132 650,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 26 530,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 13 265,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 13 265,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права 

власності на Об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним 

відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 

на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для 

проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено в 

договорі купівлі-продажу) в сумі 4400,00 гривень (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 

Полтавській та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 



Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

regions 

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за адресою: 

Сумська обл., смт Ямпіль, вул. Заводська, 10, приміщення 51. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу адміністративно-

господарського забезпечення, документообігу та контролю виконавської дисципліни 

Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області 

Федорченко Вікторія Віталіївна, тел. (0542) 68-70-16. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління-начальник відділу приватизації 

та управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації 

повноважень у Сумській області Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 08.02.2022 № 100. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-

06-04-000005-2. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 2 653,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 326,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 326,50 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 Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – транспортного засобу ВАЗ 21043 (ВМ0219ВР) 

за адресою: Сумська обл., смт Ямпіль, бульв. 

Ювілейний, 1 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ВАЗ 21043 (ВМ0219ВР). 

Місцезнаходження: Сумська обл., смт Ямпіль, бульв. Ювілейний, 1. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду 

України в Сумській області (код за ЄДРПОУ 21108013), адреса: 40009, м. Суми, 

вул. Пушкіна, 1, тел. (0542) 679-261, факс (0542) 679-899, е-mail: info@sm.pfu.gov.ua. 

Об’єкт приватизації – транспортний засіб ВАЗ 21043 (ВМ0219ВР); державний 

реєстраційний номер ВМ0219ВР; номер шасі (кузова, рами) Y9L2104302L003104; 

ХTА21043020895337; тип КТЗ – загальний легковий – загальний 

вантажопасажирський-В, 2002 року випуску; білого кольору; об’єм двигуна – 1451 м3; 

вид палива – бензин; потужність двигуна – 52,2/71 кВт/к.с; повна маса – 1510 кг. 

Пробіг за даними спідометра – 96198 км; пробіг за даними обліку – 196198 км. 

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, 

рихтувальних та фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: 

дверцят, крил, коробів. 

Салон – у задовільному стані. Двигун – придатний для подальшого використання, 

але потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Відсік 

двигуна має лакофарбове покриття, яке знаходиться у задовільному стані. Шасі – 

придатне для подальшої експлуатації, але потребує профілактичних заходів через 

довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх та передніх коліс мають 

мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторна батарея. З квітня 

2016 року закінчилася експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу. 

Зберігання автомобіля здійснюється на стоянці під накриттям. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 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 – 41 214,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 20 607,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 20 607,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 121,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 060,70 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 060,70 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 

Полтавській та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 



Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

regions 

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнахо-

дженням об’єкта: Сумська обл., смт Ямпіль, бульв. Ювілейний, 1. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування 

громадян №8 Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – 

Марєєва Алла Василівна, тел. 0665907847. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа від балансоутримувача: заступник начальника Управління – 

начальник відділу приватизації та управління корпоративними правами держави 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області – Білоброва 

Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 08.02.2022 № 101. 

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

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

04-21-000007-2. 

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 – 412,14 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 206,07 грн; 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 206,07 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 Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – транспортного засобу ВАЗ 21043 (ВМ9414ВІ) 

за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Ярмаркова, 

11, гараж 2 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ВАЗ 21043 (ВМ9414ВІ). 

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Ярмаркова, 11, гараж 2. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду 

України в Сумській області (код за ЄДРПОУ 21108013), адреса: 40009, м. Суми, 

вул. Пушкіна, 1, тел. (0542) 679-261, факс (0542) 679-899, е-mail: info@sm.pfu.gov.ua. 

Об’єкт приватизації – транспортний засіб транспортний засіб ВАЗ 21043 

(ВМ9414ВІ); державний реєстраційний номер ВМ9414ВІ; номер шасі (кузова, рами) 

Y6L2104305L018935; ХTК21043060056622; тип КТЗ – загальний легковий – загальний 

вантажопасажирський-В, 2005 року випуску; зеленого кольору; об’єм двигуна – 1451 

м3; вид палива – бензин; потужність двигуна – 52,2/71 кВт/к.с; повна маса – 1510 кг. 

Пробіг за даними спідометра – 161023 км; пробіг за даними обліку – 161023 км. 

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, 

рихтувальних та фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: 

дверцят, крил, коробів. 

Салон – у задовільному стані. Двигун – придатний для подальшого використання, 

але потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Відсік 

двигуна має лакофарбове покриття, яке знаходиться у задовільному стані. Шасі – 

придатне для подальшої експлуатації, але потребує профілактичних заходів через 

довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх та передніх коліс мають 

мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторна батарея. В червні 

2019 року закінчилася експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу. 

Зберігання автомобіля здійснюється у гаражі. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 



ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 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 – 46 420,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 23 210,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 23 210,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 642,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 321,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 321,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 

Полтавській та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 



Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

regions 

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнахо-

дженням об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Ярмаркова, 11, гараж 2. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування 

громадян №8 Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – 

Марєєва Алла Василівна, тел. 0665907847. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу 

приватизації та управління корпоративними правами держави Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Сумській області – Білоброва Наталія 

Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 08.02.2022 № 102. 

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

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

04-21-000012-2. 

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 – 464,20 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 232,10 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 232,10 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – транспортного засобу ИЖ 2717 (ВМ0143АН) 

за адресою: Сумська обл., смт Краснопілля, 

вул. Перемоги, 49 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ИЖ 2717 (ВМ0143АН). 

Місцезнаходження: Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Перемоги, 49. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду 

України в Сумській області (код за ЄДРПОУ 21108013), адреса: 40009, м. Суми, 

вул. Пушкіна, 1, тел. (0542) 679-261, факс (0542) 679-899, е-mail: info@sm.pfu.gov.ua. 

Об’єкт приватизації – транспортний засіб ИЖ 2717 (ВМ0143АН); державний 

реєстраційний номер ВМ0143АН; номер шасі (кузова, рами) Y6L2717904L001355; 

ХTК27170040051666; тип КТЗ – загальний легковий – загальний 

вантажопасажирський-В, 2003 року випуску; червоного кольору; об’єм двигуна – 1569 

м3; вид палива – бензин; потужність двигуна – 54,4/74 кВт/к.с; повна маса – 1750 кг. 

Пробіг за даними спідометра – 129480 км; пробіг за даними обліку – 129480 км. 

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, 

рихтувальних та фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: 

дверцят, крил, коробів. 

Салон – у задовільному стані. Двигун – придатний для подальшого використання, 

але потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Відсік 

двигуна має лакофарбове покриття, яке знаходиться у задовільному стані. Шасі – 

придатне для подальшої експлуатації, але потребує профілактичних заходів через 

довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх та передніх коліс мають 

мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторна батарея. У квітні 

2018 року закінчилася експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу. 

Зберігання автомобіля здійснюється у гаражі. 



Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 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 – 35 011,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 17 505,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 17 505,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 3 501,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 750,55 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 750,55 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 

Полтавській та Сумській областях 



Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

regions 

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнахо-

дженням об’єкта: Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Перемоги, 49. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування 

громадян №8 Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – 

Марєєва Алла Василівна, тел. 0665907847. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу 

приватизації та управління корпоративними правами держави Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Сумській області – Білоброва Наталія 

Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 08.02.2022 № 103. 



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

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

04-21-000005-2. 

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 – 350,11 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 175,06 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 175,06 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 Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – транспортного засобу ЗАЗ 110240 (ВМ1650АС) 

за адресою: Сумська обл., м. Середина-Буда, 

вул. Троїцька, 26 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ЗАЗ 110240 (ВМ1650АС). 

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 26. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду 

України в Сумській області (код за ЄДРПОУ 21108013), адреса: 40009, м. Суми, 

вул. Пушкіна, 1, тел. (0542) 679-261, факс (0542) 679-899, е-mail: info@sm.pfu.gov.ua. 

Об’єкт приватизації – транспортний засіб ЗАЗ 110240 (ВМ1650АС) (легковий 

автомобіль); державний реєстраційний номер ВМ1650АС; номер шасі (кузова, рами) 

Y6D11024020374490; тип колісного транспортного засобу – загальний легковий-

загальний хетчбек-В, 2002 року випуску; синього кольору; об’єм двигуна – 1200 м3; 

вид палива – бензин; потужність двигуна – 45,5/62 кВт/к.с; повна маса – 1190 кг. 

Пробіг за даними спідометра – 201119 км; пробіг за даними обліку – 201119 км. 

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, 

рихтувальних та фарбувальних робіт. Наскрізна корозія кузовних елементів: дверцят, 

крил, коробів. Салон – у задовільному стані. Двигун – придатний для подальшого 

використання, потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без 

руху. Відсік двигуна має лакофарбове покриття, яке знаходиться у задовільному стані. 

Шасі – придатне для подальшої експлуатації, потребує профілактичних заходів через 



довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх та передніх коліс мають 

мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторна батарея. З травня 

2017 року експлуатація автомобіля припинена. Зберігання автомобіля здійснюється в 

гаражному приміщенні. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 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 – 19 827,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 9 913,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 9 913,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 1 982,70 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 991,35 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 991,35 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 

Полтавській та Сумській областях 

Рахунок №UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

regions 

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнахо-

дженням об’єкта: Сумська обл., м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 26. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування 

громадян №8 Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – 

Марєєва Алла Василівна, тел. 0665907847. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу 

приватизації та управління корпоративними правами держави Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Сумській області – Білоброва Наталія 

Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 



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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 08.02.2022 № 104. 

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

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

04-21-000002-2. 

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 – 198,27 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 99,14 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 99,14 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 Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – транспортного засобу ИЖ 27179 (ВМ4113АТ) 

за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Лукіна, 2 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ИЖ 27179 (ВМ4113АТ). 

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Лукіна, 2. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду 

України в Сумській області (код за ЄДРПОУ 21108013), адреса: 40009, м. Суми, 

вул. Пушкіна, 1, тел. (0542) 679-261, факс (0542) 679-899, е-mail: info@sm.pfu.gov.ua. 

Об’єкт приватизації – транспортний засіб ИЖ 27179 (ВМ4113АТ); державний 

реєстраційний номер ВМ4113АТ; номер шасі (кузова, рами) Y6L2717904L001398; 

ХTК27170040051463; тип КТЗ – загальний легковий – загальний 

вантажопасажирський-В, 2003 року випуску; фіолетового кольору; об’єм двигуна – 

1569 м3; вид палива – бензин; потужність двигуна – 54,4/74 кВт/к.с; повна маса – 1750 

кг. Пробіг за даними спідометра – 203129 км; пробіг за даними обліку – 203129 км. 

Кузов – придатний до подальшого використання, але потребує зварювальних, 

рихтувальних та фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: 

дверцят, крил, коробів. 



Салон – у задовільному стані. Двигун – придатний для подальшого використання, 

але потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Відсік 

двигуна має лакофарбове покриття, яке знаходиться у задовільному стані. Шасі – 

придатне для подальшої експлуатації, але потребує профілактичних заходів через 

довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх та передніх коліс мають 

мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторна батарея. З 

листопада 2017 року закінчилася експлуатація автомобіля, як службового 

транспортного засобу. Зберігання автомобіля здійснюється на відкритій стоянці. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 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 – 47 899,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 23 949,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 23 949,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 789,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 394,95 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 394,95 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 

Полтавській та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

regions 

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнахо-

дженням об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Лукіна, 2. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування 

громадян №8 Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – 

Марєєва Алла Василівна, тел. 0665907847. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 



Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу 

приватизації та управління корпоративними правами держави Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Сумській області – Білоброва Наталія 

Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 08.02.2022 № 105. 

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

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

04-21-000013-2. 

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 – 478,99 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 239,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 239,50 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 Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – транспортного засобу DАСІА 

(ВМ4985AВ) за адресою: Сумська обл., м. Путивль, 

просп. Іоанна Путивльського, 34 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб DАСІА (ВМ4985AВ). 

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Путивль, просп. Іоанна Путивльського, 34. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду 

України в Сумській області (код за ЄДРПОУ 21108013), адреса: 40009, м. Суми, 

вул. Пушкіна, 1, тел. (0542) 679-261, факс (0542) 679-899, е-mail: info@sm.pfu.gov.ua. 

Об’єкт приватизації – транспортний засіб DАСІА (ВМ4985AВ) (легковий 

автомобіль); державний реєстраційний номер ВМ4985AВ; номер шасі (кузова, рами) 

UU1LSDAGH34622602; тип колісного транспортного засобу – загальний легковий-

седан-В, 2005 року випуску; сірого кольору; об’єм двигуна – 1390 м3; вид палива – 



бензин/газ; потужність двигуна – 55,1/75 кВт/к.с; повна маса – 1535 кг. Пробіг за 

даними спідометра – 447238 км; пробіг за даними обліку – 447238 км. 

Кузов – потребує зварювальних, рихтувальних та фарбувальних робіт для 

відновлення після аварії. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: дверцят, крил, 

коробів. Салон – у задовільному стані. Двигун та шасі – потребують ремонтних робіт 

для відновлення після аварії. Відсік двигуна – пошкоджений. Електрообладнання – 

потребує заміни акумуляторної батареї. В 2020 році експлуатація автомобіля 

припинена. Зберігання автомобіля здійснюється на відкритій стоянці. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 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 – 43 012,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 21 506,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 21 506,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 301,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 150,60 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 150,60 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 

Полтавській та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок №UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

regions 

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнахо-

дженням об’єкта: Сумська обл., м. Путивль, просп. Іоанна Путивльського, 34. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування 

громадян № 8 Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – 

Марєєва Алла Василівна, тел. 0665907847. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 



Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу 

приватизації та управління корпоративними правами держави Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Наталія 

Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 08.02.2022 № 106. 

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

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

04-21-000001-2. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 430,12 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 215,06 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 215,06 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 Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – транспортного засобу ВАЗ 21103 (ВМ1004АВ) 

за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 93 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ВАЗ 21103 (ВМ1004АВ). 

Місцезнаходження: м. Суми, вул. Ковпака, 93. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду 

України в Сумській області (код за ЄДРПОУ 21108013), адреса: 40009, м. Суми, 

вул. Пушкіна, 1, тел. (0542) 679-261, факс (0542) 679-899, е-mail: info@sm.pfu.gov.ua. 

Об’єкт приватизації – транспортний засіб ВАЗ 21103 (ВМ1004АВ); державний 

реєстраційний номер ВМ1004АВ; номер шасі (кузова, рами) ХТА21103030593357; тип 

КТЗ – легковий седан-В, 2003 року випуску; сірого кольору; об’єм двигуна – 1499 м3; 

вид палива – бензин; потужність двигуна – 69/94 кВт/к.с; повна маса – 1515 кг. Пробіг 

за даними спідометра – 425104 км; пробіг за даними обліку – 425104 км. 



Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, 

рихтувальних та фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: 

дверцят, крил, коробів. 

Салон – у задовільному стані. Двигун – придатний для подальшого використання, 

але потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Відсік 

двигуна має лакофарбове покриття, яке знаходиться у задовільному стані. Шасі – 

придатне для подальшої експлуатації, але потребує профілактичних заходів через 

довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх та передніх коліс мають 

мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторна батарея. В 2015 

році закінчилася експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу. 

Зберігання автомобіля здійснюється на стоянці під накриттям. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 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 – 43929,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 21 964,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 21 964,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 392,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 196,45 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 196,45 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 

Полтавській та Сумській областях 

Рахунок №UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

regions 

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнахо-

дженням об’єкта: м. Суми, вул. Ковпака, 93. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування 

громадян №8 Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – 

Марєєва Алла Василівна, тел. 0665907847. 



Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу 

приватизації та управління корпоративними правами держави Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Сумській області – Білоброва Наталія 

Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 08.02.2022 № 107. 

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

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

04-21-000015-2. 

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 – 439,29 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 219,65 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 219,65 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – транспортного засобу ВАЗ 21043 (ВМ3936АВ) 

за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Слобідська, 

183 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ВАЗ 21043 (ВМ3936АВ). 

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Слобідська, 183. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду 

України в Сумській області (код за ЄДРПОУ 21108013), адреса: 40009, м. Суми, 

вул. Пушкіна, 1, тел. (0542) 679-261, факс (0542) 679-899, е-mail: info@sm.pfu.gov.ua. 



Об’єкт приватизації – транспортний засіб ВАЗ 21043; державний реєстраційний 

номер ВМ3936АВ; номер шасі (кузова, рами) Y6L210305L019125; 

ХТК21043060057084; тип КТЗ – загальний легковий – загальний 

вантажопасажирський-В, 2005 року випуску; червоного кольору; об’єм двигуна – 1451 

м3; вид палива – бензин; потужність двигуна – 52,2/71 кВт/к.с; повна маса – 1475 кг. 

Пробіг за даними спідометра – 89576 км; пробіг за даними обліку – 189576 км. 

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, 

рихтувальних та фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: 

дверцят, крил, коробів. 

Салон – у задовільному стані. Двигун – придатний для подальшого використання, 

але потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Відсік 

двигуна має лакофарбове покриття, яке знаходиться у задовільному стані. Шасі – 

придатне для подальшої експлуатації, але потребує профілактичних заходів через 

довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх і передніх коліс мають 

мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторна батарея. З травня 

2019 року припинена експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу. 

Зберігання автомобіля здійснюється на відкритій стоянці. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 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 – 41 214 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 20 607,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 20 607,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 121,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 060,70 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 060,70 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 

Полтавській та Сумській областях 

Рахунок №UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

regions 

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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



Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнахо-

дженням об’єкта: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Слобідська, 183. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування 

громадян №8 Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – 

Марєєва Алла Василівна, тел. 0665907847. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу 

приватизації та управління корпоративними правами держави Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Сумській області –Білоброва Наталія 

Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 08.02.2022 № 108. 

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

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

04-21-000009-2. 

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 – 412,14 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 206,07 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 206,07 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 Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – транспортного засобу ВАЗ 21043 (ВМ5024АТ) 

за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Молодіжна, 

30 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ВАЗ 21043 (ВМ5024АТ). 



Місцезнаходження: Сумська обл., м. Шостка, вул. Молодіжна, 30. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду 

України в Сумській області (код за ЄДРПОУ 21108013), адреса: 40009, м. Суми, 

вул. Пушкіна, 1, тел. (0542) 679-261, факс (0542) 679-899, е-mail: info@sm.pfu.gov.ua. 

Об’єкт приватизації – транспортний засіб ВАЗ 21043 (ВМ5024АІ); державний 

реєстраційний номер ВМ5024АТ; номер шасі (кузова, рами) Y7С21043060060913; 

ХWК21041060010108; тип КТЗ – загальний легковий – загальний 

вантажопасажирський-В, 2006 року випуску; синього кольору; об’єм двигуна – 1451 

м3; вид палива – бензин/газ; потужність двигуна – 52,2/71 кВт/к.с; повна маса – 1510 

кг. Пробіг за даними спідометра – 01601 км; пробіг за даними обліку – 101601 км. 

Кузов – придатний до подальшого використання, але потребує зварювальних, 

рихтувальних та фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: 

дверцят, крил, коробів. Салон – у задовільному стані. Двигун – придатний для 

подальшого використання, але потребує профілактичних заходів через довготривале 

зберігання без руху. Відсік двигуна має лакофарбове покриття, яке знаходиться у 

задовільному стані. Шасі – придатне для подальшої експлуатації, але потребує 

профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини 

задніх та передніх коліс мають мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни 

акумуляторна батарея. З квітня 2018 року закінчилася експлуатація автомобіля, як 

службового транспортного засобу. Зберігання автомобіля здійснюється на відкритій 

стоянці. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 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 – 41214,00 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону зі зниженням стартової ціни – 20 607,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 20 607,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 121,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 060,70 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 060,70 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 

Полтавській та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

regions 

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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



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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнахо-

дженням об’єкта: Сумська обл., м. Шостка, вул. Молодіжна, 30. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування 

громадян №8 Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – 

Марєєва Алла Василівна, тел. 0665907847. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу 

приватизації та управління корпоративними правами держави Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Сумській області – Білоброва Наталія 

Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 08.02.2022 № 109. 

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

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

04-21-000010-2. 

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 – 412,14 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 206,07 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 206,07 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 Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – транспортного засобу ВАЗ 21043 (ВМ4783АТ) 

за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Слобідська, 

183 

 



 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ВАЗ 21043 (ВМ4783АТ). 

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Слобідська, 183. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду 

України в Сумській області (код за ЄДРПОУ 21108013), адреса: 40009, м. Суми, 

вул. Пушкіна, 1, тел. (0542) 679-261, факс (0542) 679-899, е-mail: info@sm.pfu.gov.ua. 

Об’єкт приватизації – транспортний засіб ВАЗ 21043; державний реєстраційний 

номер ВМ4783АТ, номер шасі (кузова, рами) Y9L2104302L003067, 

ХТА21043020906986; тип КТЗ – загальний легковий – загальний 

вантажопасажирський-В; 2002 року випуску; білого кольору; об’єм двигуна – 1450 м3; 

вид палива – бензин; потужність двигуна – 52,2/71 кВт/к.с; повна маса – 1475 кг. 

Пробіг за даними спідометра – 84626 км; пробіг за даними обліку – 184626 км. 

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, 

рихтувальних та фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: 

дверцят, крил, коробів. Відсутні ключі від автомобіля. Задні дверцята не 

відчиняються, зламаний важіль відкриття багажника. Капот має дефекти (вигини), 

погано відкривається. Салон – у задовільному стані. Двигун – придатний для 

подальшого використання, але потребує профілактичних заходів через довготривале 

зберігання без руху. Відсік двигуна має лакофарбове покриття, яке знаходиться у 

задовільному стані. Шасі – придатне для подальшої експлуатації, але потребує 

профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини 

задніх та передніх коліс мають мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни 

акумуляторна батарея. З травня 2016 року припинена експлуатація автомобіля, як 

службового транспортного засобу. Зберігання автомобіля здійснюється на відкритій 

стоянці. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 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 – 106,52 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 53,26 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 53,26 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 10,65 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 5,33 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 5,33 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 

Полтавській та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

regions 



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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнахо-

дженням об’єкта: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Слобідська, 183. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування 

громадян №8 Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – 

Марєєва Алла Василівна, тел. 0665907847. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу 

приватизації та управління корпоративними правами держави Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Сумській області –Білоброва Наталія 

Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 08.02.2022 №110. 

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

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

04-21-000008-2. 

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 – 1,07 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 0,54 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 0,54 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 Полтавській та Сумській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – транспортного засобу ВАЗ 21043 (ВМ8309АТ) 

за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Індустріальна, 

3 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ВАЗ 21043 (ВМ8309АТ). 

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Глухів, вул. Індустріальна, 3. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду 

України в Сумській області (код за ЄДРПОУ 21108013), адреса: 40009, м. Суми, 

вул. Пушкіна, 1, тел. (0542) 679-261, факс (0542) 679-899, е-mail: info@sm.pfu.gov.ua. 

Об’єкт приватизації – транспортний засіб ВАЗ 21043 (ВМ8309АТ); державний 

реєстраційний номер ВМ8309АТ; номер шасі (кузова, рами) Y6L2104302L003065; 

ХTА21043020904792; тип КТЗ – загальний легковий – загальний 

вантажопасажирський-В, 2002 року випуску; білого кольору; об’єм двигуна – 1451 м3; 

вид палива – бензин; потужність двигуна – 52,2/71 кВт/к.с; повна маса – 1510 кг. 

Пробіг за даними спідометра – 86647 км; пробіг за даними обліку – 186647 км. 

Кузов – придатний до подальшого використання, але потребує зварювальних, 

рихтувальних та фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: 

дверцят, крил, коробів. Салон – у задовільному стані. Двигун – придатний для 

подальшого використання, але потребує профілактичних заходів через довготривале 

зберігання без руху. Відсік двигуна має лакофарбове покриття, яке знаходиться у 

задовільному стані. Шасі – придатне для подальшої експлуатації, але потребує 

профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини 

задніх та передніх коліс мають мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни 

акумуляторна батарея. З червня 2017 року закінчилася експлуатація автомобіля, як 

службового транспортного засобу. Зберігання автомобіля здійснюється у гаражі. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 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 – 123,26 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 61,63 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 61,63 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 12,33 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 6,16 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 6,16 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 

Полтавській та Сумській областях 

Рахунок №UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 



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

in foreign currency: 

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

regions 

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за 

посиланням 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнахо-

дженням об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Індустріальна, 3. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування 

громадян №8 Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – 

Марєєва Алла Василівна, тел. 0665907847. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу 

приватизації та управління корпоративними правами держави Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Сумській області – Білоброва Наталія 

Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 08.02.2022 № 111. 

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

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

04-21-000014-2. 

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 – 1,23 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 0,61 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 0,61 гривень. 

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 Полтавській та Сумській областях про 

продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта 

незавершеного будівництва – одноквартирного 

житлового будинку № 4 за адресою: Сумська область, 

Роменський район, с. Горове, вул. Польова, 9А 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

одноквартирний житловий будинок № 4. 

Місцезнаходження: Сумська область, Роменський район, с. Горове, вул. Польова, 

9А. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: відсутній. 

Рівень будівельної готовності: одноквартирний житловий будинок № 4 (літ. А-1) – 

63,0 %, прибудова (літ. а) – 59 %. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адрес

а  

розташ

ування 

 

Зага

льна 

пло

ща 

(м2) 

 

Реєст

рацій

ний 

номе

р 

 

Функ

ціона

льне 

викор

истан

ня 

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма 

власності  

та власник 

 

Об’єкт 

незавер

ше ного 

будівниц

тва – 

одноква

ртирний 

житлови

й 

будинок 

№ 4 

 

Сумсь

ка 

област

ь, 

Ромен

ський 

район, 

с. Горо

ве, 

вул. П

ольова

, 9А 

 

77,9 

 

23340

34859

241 

 

– 

 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

№ 41435629 

зареєстровани

й 08.04.2021 

 

Державна, 

Регіональ-

не 

відділення 

ФДМУ по 

Полтавськ

ій та 

Сумській 

областях 

(код за 

ЄДРПОУ 

42769539) 

 

 



Об’єкт приватизації складається: одноквартирний житловий будинок № 4, у т. ч. 

прибудова (літ. а), ґанок (літ. а1) загальною площею 77,9 м2 (літ. А-1); сарай (літ. Б); 

погріб (літ. В). Рік побудови – 1994. 

Житловий будинок, прибудова, сарай: фундамент бетонний; стіни цегляні; 

покрівля – азбестоцементні хвилясті листи; перекриття – по балках з дощатою 

підшивкою, обштукатурені глиною; підлога – відсутня; двері та вікна – відсутні. 

Погріб: фундамент – котлован, стіни – цегляні, підлога – відсутня, перекриття – 

залізобетонні пустотілі плити з засипкою землею, сходи – з цегли на ребро. 

Інженерне обладнання, внутрішнє та зовнішнє оздоблення – відсутнє. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Об’єкт приватизації не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 незавершеного будівництва – одноквартирного житлового 

будинку № 4 за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Горове, вул. Польова, 

9А 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 – 30 150,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 15 075,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 15 075,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 3 015,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 507,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 507,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 



покупець об’єкта приватизації відповідно до статті 26 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» зобов’язаний протягом 

30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації 

компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом 

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

на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 

в сумі 3000,00 гривень 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 

Полтавській та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

regions 

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

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



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнахо-

дженням об’єкта приватизації: Сумська область, Роменський район, с. Горове, 

вул. Польова, 9А. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу 

приватизації та управління корпоративними правами держави Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Наталія 

Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 08.02.2022 № 112. 

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

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

01-08-000018-1. 

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 – 301,50 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 150,75 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 150,75 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. 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях про 

продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового 

комплексу державного підприємства «Спеціальне 

конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем 

моделювання в енергетиці  



ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук України» 

за адресою: Житомирська обл.,  

м. Житомир, вул. Пушкінська, 44 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту 

проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук 

України». 

Місцезнаходження: 10008, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Пушкінська, 44. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 13550630. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.02.2022 – 1 особа. 

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є дослідження й 

експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Фактично не 

здійснюється з 2012 року. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 2019 – 2021 роки: 705,00 тис. грн, 

у тому числі експортної: – . 

Основна номенклатура продукції: –, в тому числі експортної: – . 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

Період 

 

Загальний дохід, тис. грн 

 

Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн 

 

2019 р. 

 

– 

 

– 

 

2020 р. 

 

327,0 

 

– 

 

2021 р. 

 

378,0 

 

– 

 

 

Основні показники господарської діяльності  

підприємства за останні три роки 

№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одиниця 

виміру 

 

2019 р. 

 

2020 р. 

 

2021 р. 

 

1. 

 
Активи (форма № 1, рядок 1300) 

 
тис. грн 

 
– 

 
6003 

 
5740 

 

1.1 

 

Необоротні активи 

 

тис. грн 

 

– 

 

5900 

 

5686 

 

1.1.1 

 

Балансова вартість нематеріальних 

активів 

 

тис. грн 

 

– 

 

– 

 

– 

 



№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одиниця 

виміру 

 

2019 р. 

 

2020 р. 

 

2021 р. 

 

1.1.2 

 

Балансова вартість незавершених 

капітальних інвестицій 

 

тис. грн 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1.1.3 

 

Балансова вартість основних засобів 

 

тис. грн 

 

– 

 

5900 

 

5686 

 

1.1.4 

 

Довгострокові фінансові інвестиції 

 

тис. грн 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1.2 

 

Оборотні активи 

 

тис. грн 

 

– 

 

103 

 

54 

 

1.2.1 

 

Запаси 

 

тис. грн 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1.2.2 

 

сумарна дебіторська заборгованість 

(форма № 1, рядок 1125 + 1130 + 

1135 + 1140 + 1145 + 1155) 

 

тис. грн 

 

– 

 

11 

 

34 

 

1.2.3 

 

гроші (форма № 1, рядок 1165) 

 

тис. грн 

 

– 

 

92 

 

20 

 

2. 

 

Пасиви 

 

тис. грн 

 

– 

 

6003 

 

5740 

 

2.1 

 

Власний капітал (форма № 1, рядок 

1495) 

 

тис. грн 

 

– 

 

5877 

 

4843 

 

2.2 

 

Довгострокові зобов’язання (форма 

№ 1, рядок 1595) 

 

тис. грн 

 

– 

 

– 

 

– 

 

2.3 

 

Поточні зобов’язання, в тому числі: 

 

тис. грн 

 

– 

 

126 

 

897 

 

2.3.1 

 

Поточна кредиторська заборгованість 

сумарна (форма № 1, рядок 1695-

1660-1665-1670) 

 

тис. грн 

 

– 

 

126 

 

897 

 

2.4 

 

Прострочена кредиторська 

заборгованість, в тому числі за: 

 

тис. грн 

 

– 

 

– 

 

– 

 

2.4.1 

 

розрахунками з оплати праці 

 

тис. грн 

 

– 

 

– 

 

– 

 

2.4.2 

 

розрахунками перед бюджетом 

 

тис. грн 

 

– 

 

– 

 

– 

 

2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн – – – 



№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одиниця 

виміру 

 

2019 р. 

 

2020 р. 

 

2021 р. 

 

      

2.4.4 

 

розрахунками за товари, роботи, 

послуги 

 

тис. грн 

 

– 

 

– 

 

– 

 

3. 

 

Доходи всього, в тому числі: 

 

тис. грн 

 

– 

 

327 

 

378 

 

3.1 

 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

 

тис. грн 

 

– 

 

327 

 

367 

 

3.2 

 

Інші операційні доходи 

 

тис. грн 

 

– 

 

– 

 

– 

 

3.3 

 

Інші фінансові доходи 

 

 – 

 

– 

 

–11 

 

4. 

 
Витрати всього, в тому числі: 

 
тис. грн 

 
– 

 
375 

 
1412 

 

4.1 

 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

 

тис. грн 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4.2 

 

Адміністративні витрати 

 

тис. грн 

 

– 

 

176 

 

897 

 

4.3 

 

Витрати на збут 

 

тис. грн 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4.4 

 

Інші операційні витрати 

 

тис. грн 

 

– 

 

199 

 

312 

 

4.5 

 

Інші витрати 

 

тис. грн 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4.6 

 

Витрати з податку на прибуток 

 

тис. грн 

 

– 

 

– 

 

–203 

 

5. 

 
Чистий прибуток (збиток)  +, - 

 
тис. грн 

 
– 

 
(48) 

 
(1034) 

 

6. 

 

Середня кількість всіх працівників 

 

осіб 

 

– 

 

1 

 

1 

 

7. 

 
Фонд оплати праці усіх працівників 

 
тис. грн 

 
– 

 
176 

 
529 

 

8. 

 
Середньомісячна заробітна плата 

 
тис. грн 

 
– 

 
46 

 
45 

 

 

За 2019 рік бухгалтерський облік відсутній. 



Станом на 01.01.2022: 

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 

Поточна кредиторська заборгованість – 897,00 тис. грн, у тому числі: 

заборгованість із заробітній платі – 251,00 тис. грн; 

заборгованість за товари, роботи, послуги – 397,00 тис. грн; 

заборгованість за розрахунками з бюджетом – 61,00 тис. грн; 

заборгованість за розрахунками зі страхування – 58,00 тис. грн; 

інші поточні зобов’язання – 130,00 тис. грн. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Н
аз

в
а 

 

Адрес

а  

розта

шуван

ня 

 

Загальн

а 

площа 

згідно з 

реєстра

цією 

(м2) 

станом 

на 

01.09.2

008 

 

Загальна 

площа 

згідно 

з технічн

им 

паспорто

м (м2) 

станом на 

15.12.202

0 

 

Реєстрацій

ний номер 

 

Функціо-

нальне 

використання  

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власник 

(згідно з 

даними 

Реєстру) 

 

Ч
ас

ти
н

а 
ад

м
ін

б
у
д

ів
л
і 

 

м. 

Жито

мир, 

вул. П

ушкін

ська, 

44 

 

1285,3 

 

1282,7 

 

24542024 

 

1263.1 Будівлі 

науково-дос-

лідних та про-

ектно-вишу-

кувальних 

установ 

 

Свідоцтво про 

право 

власності на 

нерухоме 

майно від 

07.05.2007, 

видане на 

підставі 

рішення 

виконкому 

Житомирської 

міської ради 

від 26.04.2007 

№ 322 

 

Державна. 

Власник: Держ-

ава Україна в 

сфері 

управління 

Національної 

академії наук  

 

 

До складу об’єкта входять: 

частина адмінбудівлі, а саме: нежитлові приміщення загальною площею 1282,7 м2, 

у тому числі: приміщення підвалу – 601,5 м2, приміщення І поверху – 236,3 м2, 

приміщення ІІ поверху – 444,9 м2, 1/4 частина ґанку. Приміщення розташовані в 

триповерховій цегляній нежитловій будівлі з залізобетонним перекриттям та 

азбестоцементною покрівлею, обладнані електроосвітленням, водопостачанням, 

каналізацією, центральним опаленням. Будівля 1966 року побудови, стан задовільний; 



тепловодолічильник СВТУ-10М з датчиками в комплекті, заводський номер 15120, 

2008 року введення в експлуатацію, виробник фірма «Семпал», Україна. Перебуває в 

робочому стані. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва 

 

Адреса  

розташуван

ня 

 

Площа 

земель

ної 

ділянки 

(га) 

 

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки 

 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

 

Земел

ьна 

ділянк

а 

 

10008, 

Житомирсь

ка обл., 

м. Житомир

, 

вул. Пушкін

ська, 44 

 

0,1426 

 

– 

 

Для потреб науки 

 

Державна. Державний 

акт на право постійного 

користування серія І-

ЖТ № 002440 від 

06.08.1999 

 

 

Перелік майна,  

яке передане в оренду,  

станом на 01.02.2022 

№ 

з/п 

 

Орендар 

 

Назва  

об’єкта 

оренди 

 

Орендована 

площа (м2) 

 

Цільове 

призначен

ня оренди 

 

Реквізити 

договору  

оренди та термін 

його дії 

 

Орендна плата за 

1 м2 на місяць 

без ПДВ (грн) 

 

1 

 

ФОП 

Яворськ

ий 

Вадим 

Олексан

дрович 

 

Нежитлове 

приміщенн

я в підвалі 

триповерх

ової 

цегляної 

будівлі 

 

99,5 

 

Для 

розміщенн

я 

виробницт

ва реклами  

 

№ 1 від 

18.09.2019 

діє до 30.08.2022 

 

40,47 

 

 

На балансі підприємства об’єкти, що не підлягають приватизації, відсутні. 

Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не 

здійснюються. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 березня 2022 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства «Спеціальне 

конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. 

Г. Є. Пухова Національної академії наук України» здійснюється відповідно до вимог 

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

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 

визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

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

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Спеціальне 

конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. 

Г. Є. Пухова Національної академії наук України» повинен відповідати вимогам, 

передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 

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

комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист 

економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного 

комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у 

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

подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється 

законодавством про захист економічної конкуренції. 

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків 

підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою. 

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на 

покупця. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 5 740 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 870 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 870 000,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 574 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 287 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 287 000,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 



покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Спеціальне 

конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. 

Г. Є. Пухова Національної академії наук України зобов’язаний від дати переходу 

права власності забезпечити: 

погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, 

простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу 

права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості); 

недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи 

покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які 

передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та 

статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців згідно пункту 7 

статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Рівненській та Житомирській областях. 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 42956062 

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

в іноземній валюті EUR: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Рівненській та Житомирській областях. 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

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

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

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

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account №UA283223130000025300000000236 



Назва банку бенефіціара (одержувача) 

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

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

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

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

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

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

Номер кореспондентського рахунка: 04094227 

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

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

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

8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Кравцов Володимир Андрійович, 

тел. (097) 264-54-50. 

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/. 

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації 

повноважень у Житомирській області, час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 

до 15.45. 

Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, тел. (0412) 420-418, е-mail: 

ztfdmu@gmail.com. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Рівненській та Житомирській областях від 08.02.2022 № 75. 

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

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

08-04-000003-3. 

Період між аукціонами: 

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

днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 57 400,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 28 700,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 28 700,00 грн. 



Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області про приватизацію 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

нежитлової будівлі (магазин) загальною площею 42,6 м2 

за адресою: Харківська обл., Дворічанський р-н, 

с. Тавільжанка, вул. Перемоги, 27а 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (магазин) загальною 

площею 42,6 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Тавільжанка, 

вул. Перемоги, 27а. 

Балансоутримувач відсутній. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса  

розташув

ання 

 

Загальна 

площа 

(м2) 

 

Реєстрацій

ний номер 

 

Функціо-

нальне 

призначення 

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власник 

 

Нежитло

ва 

будівля 

(магазин

)  

 

Харківськ

а обл., 

Дворічан

ський р-н, 

с. Тавіль

жанка, 

вул. Пере

моги, 27а 

 

42,6 

 

– 

 

1230.1 Торгові 

центри, 

універмаги, 

магазини  

 

Свідоцтво про 

право 

власності 

№ 37 

від 28.03.2001 

видане на 

підставі 

рішення 

виконкому 

Тавільжансько

ї сільської 

Ради від 

13.06.2000 

Державна, 

держава в 

особі Верхов-

ної Ради 

України 

 



Назва 

 

Адреса  

розташув

ання 

 

Загальна 

площа 

(м2) 

 

Реєстрацій

ний номер 

 

Функціо-

нальне 

призначення 

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власник 

 

№ 67 

 

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова окремо розташована будівля літ. «А» 

площею 42,6 м2 з підвалом літ. «Б» площею 9,3 м2, загальною площею 51,9 м2. Рік 

побудови – 1968. Літ. «А»: фундамент бутобетон з цегляним цоколем; стіни цегляні, 

перегородки – дерев’яні, оштукатурені; покрівля шиферна двоскатна, перекриття – 

дерев’яні балки, підлога дощата, цементна. Літ. «Б» Стіни та перегородки – цегла, 

перекриття – з/б. 

Стан об’єкта – незадовільний, тривалий час не використовується, потребує 

капітального ремонту, фізичний знос будівлі становить 53 %. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 14 березня 2022 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, аукціо-

ні 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 ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 30300,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 15150,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 15150,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 3030,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1515,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1515,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду дер-

жавного майна України по Харківській області витрати, понесені на оплату послуг 

суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої 

приватизації, у розмірі 3950,00 гривень (три тисячі дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 

копійок). 

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 

Харківській області 

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ 

Код ЄДРПОУ 44223324 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області, 

код за ЄДРПОУ 44223324 

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка: UA243510050000025200867496000 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA. 

SWIFT–код: BNPAUS3N 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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



Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнахо-

дженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Тавільжанка, 

вул. Перемоги, 27а. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області, адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 

www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), 

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

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості 

огляду об’єкта, – Кучер Наталя Ігорівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної 

пошти: kharkiv@spfu.gov.ua. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна 

ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер-

жавного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає 

реєстрацію за допомогою електронної пошти. 

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 

Харківській області від 03.02.2022 № 00294. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-

11-22-000011-1. 

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 

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

днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 303,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 151,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 151,50 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 Харківській області про приватизацію 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежилого 

приміщення літ. «А-1» загальною площею 26,5 м2 

за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, 

с. Червона Зоря, вул. Ставкова, 1 



 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежиле приміщення літ. «А-1» загальною 

площею 26,5 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Зоря, 

вул. Ставкова, 1. 

Балансоутримувач відсутній. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса 

розташу

вання 

 

Загальн

а 

площа 

(м2) 

 

Реєстраційний 

номер 

 

Функціо-

нальне 

призначення 

 

Підстава 

виникнення  

права власності 

 

Форма 

власності 

та власник 

 

Нежиле 

приміщен

ня літ. 

«А-1» 

загально

ю 

площею 

26,5 м2 

 

Харківсь

ка обл., 

Барвінкі

вський 

р-н, 

с. Черво

на Зоря, 

вул. Ста

вкова, 1 

 

26,5 

 

15079234 

 

1230.1 

Торгові 

центри, 

універмаги, 

магазини  

 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 673795 

від 15.06.2006, 

видане на 

підставі рішення 

виконкому Гав-

рилівської 

сільської ради 

Барвінківського 

району Харків-

ської області від 

16.05.2006 № 15; 

інформація 

з Державного 

реєстру речових 

прав на 

нерухоме майно 

та Реєстру прав 

власності на 

нерухоме майно, 

Державного 

реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру 

заборон 

відчуження 

об’єктів 

нерухомого 

майна щодо 

об’єкта 

Державна, 

держава 

Україна 

 



Назва 

 

Адреса 

розташу

вання 

 

Загальн

а 

площа 

(м2) 

 

Реєстраційний 

номер 

 

Функціо-

нальне 

призначення 

 

Підстава 

виникнення  

права власності 

 

Форма 

власності 

та власник 

 

нерухомого 

майна від 

28.01.2022, 

номер 

інформаційної 

довідки 

296922284 

 

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова окремо розташована будівля літ. «А-1» 

загальною площею 26,5 м2. Рік побудови – 1960. Висота – 2,6 м, фундамент 

бутобетонний, стіни – черепашник, перекриття дерев’яні, покрівля шиферна, підлога 

цементна, дверні та віконні заповнення потребують заміни, комунікації відсутні. 

Тривалий час не використовується, потребує капітального ремонту. Фізичний знос: 

51 %. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 14 березня 2022 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, аукціо-

ні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

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

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 12500,00 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону зі зниженням стартової ціни – 6250,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 6250,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1250,00 грн(без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 625,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 625,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду дер-

жавного майна України по Харківській області послуги суб’єкта оціночної діяльності, 

залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації, у розмірі 2900,00 грн 

(дві тисячі дев’ятсот гривень 00 копійок). 

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 

Харківській області 

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

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

Харківській області 

Код ЄДРПОУ 44223324 

Призначення платежу: (обов’язково вказувати за що) 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області, код за ЄДРПОУ 44223324 

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка: UA243510050000025200867496000 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA. 

SWIFT–код: BNPAUS3N 

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



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнахо-

дженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Зоря, 

вул. Ставкова, 1. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області, адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 

www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), 

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

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості 

огляду об’єкта, – Кучер Наталя Ігорівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної 

пошти: kharkiv@spfu.gov.ua. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна 

ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер-

жавного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає 

реєстрацію за допомогою електронної пошти. 

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 

Харківській області від 03.02.2022 № 00293. 

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

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

02-08-000013-3. 

Період між аукціонами: 

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

днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 125,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 62,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 62,50 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 Харківській області про приватизацію 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража 

літ. «Е» загальною площею 57,8 м2  



за адресою: 62504, Харківська обл., Вовчанський р-н, 

м. Вовчанськ, вул. Гагаріна, 13 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гараж літ. «Е» загальною площею 57,8 м2.  

Місцезнаходження: 62504, Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, 

вул. Гагаріна,13. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у 

Харківській області (код за ЄДРПОУ 02362629), м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 

28, тел. (057) 706-26-16. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса  

розташува

ння 

 

Загаль

на 

площа 

(м2) 

 

Реєстраційн

ий номер 

 

Функціональне 

призначення 

 

Документи 

щодо  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власник 

 

Гараж 

літ. «Е» 

загальн

ою 

площе

ю 

57,8 м2 

 

62504, 

Харківська 

обл., 

Вовчанськ

ий р-н, 

м. Вовчанс

ьк, 

вул. Гагарі

на,13 

 

57,8 

 

2288534263

216  

 

1242.1 – Гаражі 

наземні 

 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності від 

11.02.2021 

№ 243958882

; свідоцтво 

про право 

власності від 

05.07.2006 

 

Державна, Дер-

жавна служба 

статистики 

України (код за 

ЄДРПОУ 

37507880) 

 

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля гаража площею 57,8 м2. Рік 

побудови – 1969. Стіни з цегли, фундамент – стрічковий, цегляний, покрівля шиферна, 

вікна дерев’яні (частково зруйновані), підлога цементна (частково зруйнована). 

Фізичний знос будівлі становить 48 %. Електропостачання відключено, інші 

комунікації – відсутні. 

Об’єкт приватизації розташований поблизу перетину вулиць Гагаріна та Жовтнева 

на відстані 100 м від центральної вулиці міста Вовчанська – Соборної. Будівля 

розташована в середині забудованого кварталу, доступ до будівлі здійснюються по 

внутрішньоквартальним дорогам. 

Відомості про земельну ділянку 



Н
аз

в
а 

 

 
Адреса  

розташува

ння  

 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

 

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки  

 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

 

Форма власності, підстава 

на право користування  

земельною ділянкою, 

інформація про обтяження 

 

З
ем

ел
ьн

а 
д

іл
я
н

к
а 

*
  

 

62504, 

Харківська 

обл., 

Вовчанськ

ий р-н, 

м. Вовчанс

ьк, 

вул. Гагарі

на,13 

 

0,1003  

 

6321610100:0

0:001:0467 

 

Для 

обслуговування 

адміністративної 

будівлі та гаража 

 

Державна, Державний акт на 

право постійного 

користування земельною 

ділянкою серія ЯЯ № 305511 

від 27.04.2007. Витяг з Дер-

жавного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового 

права від 21.06.2018 

№ 128510373: реєстраційний 

номер об’єкта нерухомого 

майна (земельна ділянка): 

1582593863216 дата держав-

ної реєстрації 20.06.2018; 

правокористувач: Головне 

управління статистики у 

Харківській області; 

власник: держава України в 

особі Вовчанської районної 

державної адміністрації  

 

 

*Земельна ділянка окремо під будівлею гаража не виділена. 

Договори оренди щодо об’єкта приватизації відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 березня 2022 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, аукціо-

ні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

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

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 



електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 27800,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 13900,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 13900,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 2780,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1390,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1390,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду дер-

жавного майна України по Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної 

діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 

3900,00 грн (три тисячі дев’ятсот гривень 00 копійок) 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 

Харківській області 

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

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

Харківській області 

Код ЄДРПОУ 44223324 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області, 

код за ЄДРПОУ 44223324 

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка: UA 243510050000025200867496000 



Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA. 

SWIFT–код: BNPAUS3N 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 16.00 (крім вихідних), огляд 

проводиться за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., 

Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. Гагаріна,13. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області, адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 

www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-77-73. 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості 

огляду об’єкта – Шпортак Наталія Юріївна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної 

пошти: kharkiv@spfu.gov.ua. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна 

ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер-

жавного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає 

реєстрацію за допомогою електронної пошти. 

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 

Харківській області від 07.02.2022 № 00311. 

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

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

07-15-000003-1. 

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 

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

днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 278,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 139,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 139,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 



Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області про приватизацію 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

нежитлової будівлі (магазин) загальною площею 51,1 м2 

за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, 

с. Роздольне (колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (магазин) загальною 

площею 51,1 м2.  

Місцезнаходження: Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Роздольне (колишнє 

Чапаєво), вул. Роганська, 3. 

Балансоутримувач відсутній. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса  

розташу

вання 

 

Загальна 

площа 

(м2) 

 

Реєстраці

йний 

номер 

 

Функціо-

нальне 

призначення 

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власник 

 

Нежитлова 

будівля 

(магазин) 

загальною 

площею 

51,1 м2 

 

Харківсь

ка обл., 

Чугуївсь

кий р-н, 

с. Роздо

льне* 

(колишн

є 

Чапаєво)

, 

вул. Рог

анська, 3 

 

51,1 

 

Відсутній 

 

1230.1 

торгові 

центри, 

універмаги, 

магазини 

 

Свідоцтво про 

право 

власності на 

нерухоме 

майно серія 

САА 

№ 095046 від 

08.01.2008, 

видане на 

підставі 

рішення 

виконкому 

Новопокровсь

кої селищної 

ради від 

08.01.2008 

№ 8 

 

Державна, 

держава 

Україна в особі 

Верховної Ради 

України 

 

 

* Згідно з постановою Верховної Ради України «Про перейменування окремих 

населених пунктів та районів» від 4 лютого 2016 року № 984-VIII селище Чапаєва 

Новопокровської селищної ради Чугуївського району перейменоване на селище 
Роздольне. 



Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля колишнього магазину загальною 

площею 51,1 м2. Рік побудови – 1990. Стіни з шлакоблоку та черепашника, 

перекриття – дерев’яне по дерев’яних балках, покриття підлоги дощате, пошкоджене; 

покрівля шиферна; опалення, водопостачання, каналізація – відсутні. Скління вікон 

відсутнє. Внутрішнє оздоблення – облицювання стін та стелі листами ДСП, 

пофарбованими масляними розчинами, пошкоджене та забруднене. Зовнішнє 

оздоблення – відсутнє. Будівля тривалий час не використовується, загальний стан – 

незадовільний. 

Об’єкт приватизації знаходиться на в’їзді до с. Роздольне, до найближчого 

населеного пункту – смт Новопокровка – 3 км, до м. Харків – близько 30 км. Вся 

соціальна інфраструктура та зупинка громадського транспорту знаходяться у смт 

Новопокровка. 

Інформація щодо земельної ділянки відсутня. 

Договори оренди щодо об’єкта приватизації відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 березня 2022 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, аукціо-

ні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

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

що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 37600,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 18800,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 18800,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 3760,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1880,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1880,00 грн (без урахування ПДВ). 



Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду дер-

жавного майна України по Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної 

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

2999,00 гривень (дві тисячі дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок) 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 

Харківській області 

код за ЄДРПОУ 44223324 

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

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

Харківській області 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області 

код за ЄДРПОУ 44223324 

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка: UA 243510050000025200867496000 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA 

SWIFT–код: BNPAUS3N 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: об’єкт у вільному доступі, огляд 

проводиться за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська область, 

Чугуївський р-н, с. Роздольне (колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області, 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 

www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-77-73. 



Контактна особа організатора аукціону – Салій Оксана Олександрівна, тел. (057) 

700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна 

ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер-

жавного майна України:http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає 

реєстрацію за допомогою електронної пошти. 

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 

Харківській області від 08.02.2022 № 00327. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-

11-22-000051-1. 

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 

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

днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 376,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 188,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 188,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим 

та м. Севастополі про продаж об’єкта малої 

приватизації – об’єкта соціально-культурного 

призначення – їдальні, літ В, загальною площею 

254,0 м2, який розташований за адресою: 

вул. Степова,15В, с. Рибальче, Скадовський р-н, 

Херсонська обл. та перебуває на балансі Басейнового 

управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код за 

ЄДРПОУ 01039040) 

 



 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт соціально-культурного 

призначення – їдальня, літ. В, загальною площею 254,0 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Степова, 15В, с. Рибальче, Скадовський р-н, 

Херсонська обл.  

Назва та контактні дані балансоутримувача: Басейнове управління водних ресурсів 

нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 01039040), юридична адреса: вул. Торгова, 37, 

м. Херсон, 73000, тел. (0552) 46-04-56. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  

 

Адреса 

розташу-

вання  

 

Загал

ьна 

площ

а 

(м2) 

 

Реєстрацій

ний номер 

 

Функціо-

нальне 

використан

ня 

 

Підстава 

виникнення  

права власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

Об’єкт 

соціаль-

но-куль-

турного 

признач

ення – 

їдальня, 

літ. В, 

загально

ю 

площею 

254,0 м2 

 

Херсонськ

а обл., 

Скадов-

ський р-н, 

с. Рибальч

е, 

вул. Степо

ва, 15В 

 

254,0 

 

100463706

5223 

 

1230,4 

Їдальні, 

кафе, 

закусочні та 

т. ін. 

 

Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності 

204271168. Дата 

реєстрації: 

11.03.2020. 

Номер запису: 

35952141. Наказ, 

серія та номер: 

60-Б, виданий 

05.07.2018 Дер-

жавним 

агентством 

водних ресурсів 

України; акт 

приймання – 

передачі 

нерухомого 

майна, серія та 

номер: б/н, 

виданий 

01.03.2019 Дер-

жавним 

агентством 

водних ресурсів 

України 

Державна, 

Басейнове 

управління 

водних ресурсів 

нижнього Дніпра 

(код за ЄДРПОУ 

01039040) 

 



Назва  

 

Адреса 

розташу-

вання  

 

Загал

ьна 

площ

а 

(м2) 

 

Реєстрацій

ний номер 

 

Функціо-

нальне 

використан

ня 

 

Підстава 

виникнення  

права власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

 

 

Об’єкт приватизації – їдальня, літ. В – одноповерхова будівля загальною площею 

254,0 м2, рік побудови – 1985. Фундамент бетонний, стіни та перегородки з цегли, з/б 

перекриття, підлога цементна, дах та покрівля шиферні. 

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

Херсон та 43 км від колишнього районного центру – м. Гола Пристань. Під’їзні шляхи 

мають зруйноване асфальтоване покриття, що переходить у ґрунтові дороги. 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт соціально-культурного призначення – їдальня, 

літ. В, загальною площею 254,0 м2 не функціонує більше трьох років. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

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

об’єкта приватизації, не укладались. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18.03. 2022. 

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 ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного 

призначення – їдальня, літ. В, загальною площею 254,0 м2, який розташований 

за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, с. Рибальче, вул. Степова, 15В, 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII (із змінами), Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – 

їдальні, літ. В, загальною площею 254,0 м2 повинен відповідати вимогам, 

передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII (із змінами). 



СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 26 660,00 грн (двадцять шість тисяч шістсот шістдесят гривень 

00 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 13 330,00 грн (тринадцять тисяч триста 

тридцять гривень 00 копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 13 330,00 грн (тринадцять тисяч триста тридцять гривень 00 копійок). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для: 

аукціону з умовами – 2 666,00 грн (дві тисячі шістсот шістдесят шість гривень 00 

копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 333,00 грн (одна тисяча триста тридцять 

три гривні 00 копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 333,00 грн (одна тисяча триста тридцять три гривні 00 копійок). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн (одна тисяча триста гривень 00 

копійок). 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

у зв’язку з тим, що об’єкт малої приватизації – об’єкт соціально-культурного – 

їдальня, літ. В, загальною площею 254 м2 не використовується за призначенням 

більше трьох років, потребує повного відновлення водо-, електропостачання та 

капітального ремонту, об’єкт приватизації може бути перепрофільований відповідно 

до абзацу 6 частини 4 статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 

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 в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 

Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених 

учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня 

проведення електронного аукціону та проведення переможцем аукціону розрахунків 

за придбаний об’єкт приватизації – об’єкт соціально-культурного призначення – 

«Їдальня, літ. В, загальною площею 254,0 м2»). 

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого 

переможцем електронного аукціону гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів 

з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній 

торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації – об’єкта 

соціально-культурного призначення – «Їдальня, літ. В, загальною площею 254,0 м2») 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 21295778 



в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400 

Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 

Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 

МФО 351005 

Код ЄДРПОУ: 21295778 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 

Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine 

Account: UA643510050000025305218539400 

Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 

Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine 

MFO 351005 

SWIFT: KHABUA2K 

Code YeDRPOU: 21295778 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні 

за місцем його розташування: Херсонська обл., Скадовський р-н, с. Рибальче, 

вул. Степова, 15В за попереднім узгодженням з контактною особою від Регіонального 

відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці 

Крим та м. Севастополі. 

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

Скороход Вікторія Григорівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Контактна особа Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, яка є 

відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Федченко Дмитро 

Вікторович, тел. (+0380) 953187813. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: 

м. Херсон, просп. Ушакова, 47, поверх 2, 73000. Телефон для довідок: (0552) 22-44-

44,e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. Час роботи служби з організації аукціону: 

понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45; вебсайт: www.spfu.gov.ua. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна 

ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду дер-

жавного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає 

реєстрацію за допомогою електронної пошти. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській 

області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 08.02.2022 № 79. 



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

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

02-12-000004-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами: 266,60 грн (двісті шістдесят шість гривень 60 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 133,30 грн (сто тридцять три гривні 30 

копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 133,30 грн (сто тридцять три гривні 30 копійок). 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим 

та м. Севастополі про продаж на аукціоні з умовами 

об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – «Пожежне депо», який розташований 

за адресою:  

м. Херсон, Карантинний острів, 1 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

«Пожежне депо». 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., м. Херсон, Карантинний острів, 1. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Публічне акціонерне товариство 

«Херсонський суднобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 14308500), Херсонська обл., 

м. Херсон, Карантинний острів, 1, тел.  +38 (055) 227-06-50,  +38 (055) 227-19-67. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 



Назва  

 

Адреса  

розташ

ування  

 

Зага

льна 

пло

ща 

(м2) 

 

Реєстраційн

ий номер 

 

Функціо-

нальне 

використання 

 

Підстава 

виникнення 

права 

власності 

 

Форма власності  

та власник 

 

Об’єкт 

незавершено

го 

будівництва 

– «Пожежне 

депо» 

 

м. 

Херсон

, 

Карант

инний 

острів, 

1 

 

5278 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Державна, 

Міністерство 

економіки 

України 

 

 

До складу об’єкта незавершеного будівництва «Пожежне депо» входять: 

недобудовані будівлі літ. В, літ. Г, літ. Д, літ. Є. Загальна площа об’єкта 

незавершеного будівництва становить 5278 м2, площа під забудовою – 1377 м2. 

Рівень будівельної готовності об’єкта незавершеного будівництва в середньому 

становить 45 %. 

Відомості про земельну ділянку,  

на якій розташований об’єкт 

Назва  

 

Адреса  

розташува

ння 

 

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 

 

Херсонськ

а область, 

м. Херсон, 

Карантинн

ий острів, 

1  

 

4124 

 

6510136600:01

:001:2472 

 

03.14 – Для 

розміщення та 

постійної 

діяльності органів 

і підрозділів 

ДСНС 

 

Комунальна 

власність 

 

Земельна 

ділянка 

 

Херсонськ

а область, 

м. Херсон, 

вул. Патон

а, 6б 

 

1152 

 

6510136600:01

:001:2473 

 

11.02 – Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

Комунальна 

власність 

 



Назва  

 

Адреса  

розташува

ння 

 

Площа 

земельн

ої 

ділянки 

(м2) 

 

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки 

 

Цільове 

призначення  

земельної ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

земельною 

ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 16.03.2022. 

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 ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 

«Пожежне депо», який розташований за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1, 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» від 18.01.2018 №2269-VIII (зі змінами), Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – «Пожежне депо» повинен 

відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер-

жавного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 557 060,00 грн (п’ятсот п’ятдесят сім тисяч шістдесят грн 00 

коп.); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 278 530,00 грн (двісті сімдесят вісім тисяч 

п’ятсот тридцять грн 00 коп.); 



аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 278 530,00 грн (двісті сімдесят вісім тисяч п’ятсот тридцять грн 00 коп.). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для: 

аукціону з умовами – 55 706,00 грн (п’ятдесят п’ять тисяч сімсот шість грн 00 коп.); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 27 853,00 грн (двадцять сім тисяч вісімсот 

п’ятдесят три грн 00 коп.); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 27 853,00 грн (двадцять сім тисяч вісімсот п’ятдесят три грн 00 коп.). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн (одна тисяча триста грн 00 коп.). 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний компенсувати понесені Регіональним відділенням Фонду 

державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим 

та м. Севастополі витрати, пов’язані із оплатою послуг суб’єкта оціночної діяльності, 

який був залучений до проведення незалежної оцінки Об’єкта приватизації, у сумі 

6 000,00 грн (шість тисяч грн 00 коп.) без ПДВ протягом 30 (тридцяти) календарних 

днів з моменту переходу права власності на Об’єкт приватизації. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 

електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцями 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 в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 

Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

приватизації). 

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування гарантійного 

внеску в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 21295778 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 

Рахунок UA643510050000025305218539400 

Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 

Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 

МФО 351005 

Код за ЄДРПОУ 21295778 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 

Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine 



Account: UA643510050000025305218539400 

Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 

Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine 

MFO 351005 

SWIFT: KHABUA2K 

Code YeDRPOU: 21295778 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

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

місцем його розташування: м. Херсон, Карантинний острів, 1 за попереднім 

узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення Фонду державного 

майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є 

відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Рухлєва Оксана 

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

З детальною інформацією про об’єкт приватизації з фотографічними зображеннями 

та документами можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на 

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

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: 73000, 

м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх. Телефон для довідок: (0552) 22-44-44, e-

mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, 

п’ятниця з 8.00 до 15.45, вебсайт: www.spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській 

області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 11.02.2022 № 86. 

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

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

08-19-000002-2. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 28 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 28 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами: 5 570,60 грн (п’ять тисяч п’ятсот сімдесят грн 60 коп.); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 2 785,30 грн (дві тисячі сімсот вісімдесят 

п’ять грн 30 коп.); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 2 785,30 грн (дві тисячі сімсот вісімдесят п’ять грн 30 коп.). 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 



Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

Продовження рубрики на стор. 46 

 

Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 22 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області про приватизацію 

об’єкта малої приватизації – Окремого майна Державної 

установи «Олексіївська виправна колонія (№ 25)»  

за адресами: Харківська обл., Харківський р-н, с. 

Подвірки, вул. Макаренка, 1, Харківська обл., 

Харківський р-н, с. Подвірки, вул. Макаренка 1Г, 

Харківська обл., Харківський р-н, с. Подвірки, 

вул. Макаренка 1Е, Харківська обл., Харківський р-н, 

с. Подвірки, вул. Макаренка 1Д 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: Окреме майно Державної установи 

«Олексіївська виправна колонія (№ 25)» у складі: (101310001) Адміністративна 

будівля, літера «А-3», (заг. площа 1046,9 кв. м), (101310003) Учбово-виробничий 

комплекс, літера «Е-2», (заг. площа 1410,9 кв. м), (101310005) Учбово-виробничий 

комплекс № 1, літера «Д-2», (заг. площа 1860,3 кв. м), (101310004) Будівля школи, 

літера «У-2», (заг. площа 1287,5 кв. м), (101310004а) Будівля медсанчастини, літера 

«Т-2», (заг. площа 651,5 кв. м), (101310006) Будівля свинарника, літера «Л1-1», (заг. 

площа 371,8 кв. м), (101320001) Житловий корпус 4-х поверховий, літера «Р-4», (заг. 

площа 3876,1 кв. м), (101310007) Банно-пральний комплекс, літера «Ж-2», (заг. 

площа 804,7 кв. м), (101310008) Будівля КПП – 2, літера «Ф-2», (заг. площа 128,4 кв. 

м), (101310010) Речовий склад, літера «Б-2», (заг. площа 1062,1 кв. м), (101310011) 

Будівля КПП – 1, літера «Ю-4», (заг. площа 2232,2 кв. м), (101310012) Будівля 

свинарника № 2, літера «К1-1», (заг. площа 1516,4 кв. м), (101320002) Прибудова до 

житлового корпусу, літера «С-4», (заг. площа 2186,9 кв. м), (101310009) Будівля 

КПП – 4, літера «Е1-1», (заг. площа 47,5 кв. м), (101330016) Водонасосна башта, 

літера «Б1-1», (заг. площа 8,5 кв. м), (101310015) Питомник для собак, літера «Д1-1», 

(заг. площа 22,4 кв. м), (101310022) Теплиця, літера «З-1», (заг. площа 165,3 кв. м), 

(101310022а) Будівля кузні, літера «И-1», (заг. площа 71,3 кв. м), (101330019) 

Будівля підстанції ТН-320, літера «Ш-1», (заг. площа 106,4 кв. м), (101330014) 

Будівля підстанції ТРВ3-630, літера «З1-1», (заг. площа 14,9 кв. м), (101330008) 



Будівля трансформаторної підстанції ТП – 1, літера «Ж1-1», (заг. площа 62,8 кв. м), 

(101310014) Будівля гаража, літера «Г-1», (заг. площа 467,4 кв. м), (101310023) 

Склад матеріалів гаража, літера «Ч-1», (заг. площа 47,7 кв. м), (101310024) Склад 

готової продукції, літера «М-1», (заг. площа 618,2 кв. м), (101310025) Будівля складу 

готової продукції, літера «Н-1», (заг. площа 485,3 кв. м), (101310026) Побутові 

приміщення ливарного цеху, літера «О-4», (заг. площа 2535,7 кв. м), (101310027) 

Будівля ливарного цеху, літера «Л-1», (заг. площа 3133,8 кв. м), (101310028) 

Механічний цех № 1, літера «П-3», (заг. площа 3893,8 кв. м), (101310029) 

Механічний цех № 2, літера «К-2», (заг. площа 2967,5 кв. м), (101310030) Будівля 

компресорної, літера «И1-2», (заг. площа 271,3 кв. м), (101310031) Будівля пожежної 

частини, літера «Щ-2», (заг. площа 260,6 кв. м), (101310032) Будівля автозаправної, 

літера «Х-1», (заг. площа 13,3 кв. м), (101310033) Склад ГСМ, літера «Ц-1», (заг. 

площа 63,5 кв. м), (101410002) Теплотраса, (заг. площа 80,0 м), (101610002) Газова 

магістраль, (заг. площа 400,0 м), (101610003) Тепломагістраль, (заг. площа 60,0 кв. 

м), (101610004) Телефонний зв’язок, (заг. площа 5200,0 м), (101610005) 

Тепломережа, (заг. площа 1300,0 м), (101640011) Блок пост для службових собак, 

(заг. площа 1,3 кв. м), (101640105) Блок пост для службових собак, (заг. площа 1,3 

кв. м), (101640106) Блок пост для службових собак, (заг. площа 1,3 кв. м), 

(101810016) Вольєр для собак, (заг. площа 7,6 кв. м), (101810017) Вольєр для собак, 

(заг. площа 7,6 кв. м), (101810018) Вольєр для собак, (заг. площа 7,6 кв. м), 

(101810019) Вольєр для собак, (заг. площа 7,6 кв. м), (101810024) Гараж на два 

автомобіля, (заг. площа 22,0 кв. м), (101830001) Асфальтна доріжка, (заг. площа 

7900,0 кв. м), (101830002) Паркан промзони, (заг. площа 64,0 пог. м), (101830003) 

Огорожа зони, (заг. площа 680,0 пог. м), (101830006) Залізобетонний паркан (між 

житловою і промисловою зонами), (заг. площа 69 м), (101830009) Низьковольтна 

кабельна лінія 0,4 кВт, (заг. площа 10000,0 м), (101830010) Високовольтна кабельна 

лінія 6 кВт, (заг. площа 4100,0 м), (101830011) Лінія електричної передачі (передача 

електричної енергії споживачу), (заг. площа 350,0 м), (101830013) КПП житлової 

зони, (заг. площа 9,0 кв. м), (101830015) Каналізація, (заг. площа 1855 м), 

(101830017) Артезіанська свердловина, (заг. площа 32,0 м), (101830018) 

Артезіанська свердловина, (заг. площа 32,0 м), (101830022) Лінії електропередач 

(заг. площа 12000 пог. м) (далі – Об’єкт приватизації). 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: Харківська обл., 

Харківський р-н, с. Подвірки, вул. Макаренка, 1, Харківська обл., Харківський р-н, 

с. Подвірки, вул. Макаренка 1Г, Харківська обл., Харківський р-н, с. Подвірки, 

вул. Макаренка 1Е, Харківська обл., Харківський р-н, с. Подвірки, вул. Макаренка 1Д. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Державна установа «Олексіївська 

виправна колонія (№ 25)» (код за ЄДРПОУ 08564541); адреса: м. Харків, вул. Цезаря 

Кюі, 44, тел.(057) 338-02-53, e-mail: vk25@kh.kvs.gov.ua. 

Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно) 



Інв. 

номе

р 

 

Назва 

 

Адреса 

розташ

ування 

 

Заг

аль

на 

пло

ща 

(м2) 

 

Реєстрац

ійний 

номер 

 

Функціонал

ьне  

використан

ня 

 

Підстава 

виникнення 

права власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

1013

1000

1 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Адмін

істрат

ивна 

будівл

я, 

літера 

«А-3») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

104

6,9 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1000

3 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Учбов

о-

виробн

ичий 

компл

екс, 

літера 

«Е-2») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

141

0,9 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1263.7 

Будівлі 

закладів з 

фахової 

перепідготов

ки 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1000

5 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Учбов

о-

виробн

ичий 

компл

екс № 

1, 

літера 

«Д-2») 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

186

0,3 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1263.9 

Будівлі 

освітніх та 

науково-

дослідних 

закладів інші 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 



Інв. 

номе

р 

 

Назва 

 

Адреса 

розташ

ування 

 

Заг

аль

на 

пло

ща 

(м2) 

 

Реєстрац

ійний 

номер 

 

Функціонал

ьне  

використан

ня 

 

Підстава 

виникнення 

права власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

 

1013

1000

4 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Будів

ля 

школи, 

літера 

«У-2») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

128

7,5 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1263.3 

Будівлі шкіл 

та інших 

середніх 

навчальних 

закладів 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1000

4а 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Будів

ля 

медсан

частин

и 

літера 

«Т-2») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

651,

5 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1264.5 

Шпиталі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

збройних сил 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1000

6 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Будів

ля 

свинар

ника, 

літера 

«Л1-

1») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

371,

8 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1271.1 

Будівлі для 

тваринництв

а 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 



Інв. 

номе

р 

 

Назва 

 

Адреса 

розташ

ування 

 

Заг

аль

на 

пло

ща 

(м2) 

 

Реєстрац

ійний 

номер 

 

Функціонал

ьне  

використан

ня 

 

Підстава 

виникнення 

права власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

1013

2000

1 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Житл

овий 

корпус 

4-х 

поверх

овий, 

літера 

«Р-4») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

387

6,1 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1130.9 

Будівлі для 

колективного 

проживання 

інші 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1000

7 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Банно

-

пральн

ий 

компл

екс, 

літера 

«Ж-

2») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

804,

7 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1274.4 

Будівлі 

лазень та 

пралень 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1000

8 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Будів

ля 

КПП – 

2, 

літера 

«Ф-2») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

128,

4 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 



Інв. 

номе

р 

 

Назва 

 

Адреса 

розташ

ування 

 

Заг

аль

на 

пло

ща 

(м2) 

 

Реєстрац

ійний 

номер 

 

Функціонал

ьне  

використан

ня 

 

Підстава 

виникнення 

права власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

 

1013

1001

0 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Речов

ий 

склад, 

літера 

«Б-2») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

106

2,1 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1252.9 

Склади та 

сховища інші 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1001

1 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Будів

ля 

КПП – 

1, 

літера 

«Ю-

4») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

223

2,2 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1001

2 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Будів

ля 

свинар

ника 

№ 2, 

літера 

«К1-

1») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

151

6,4 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1271.1 

Будівлі для 

тваринництв

а 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 



Інв. 

номе

р 

 

Назва 

 

Адреса 

розташ

ування 

 

Заг

аль

на 

пло

ща 

(м2) 

 

Реєстрац

ійний 

номер 

 

Функціонал

ьне  

використан

ня 

 

Підстава 

виникнення 

права власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

1013

2000

2 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Приб

удова 

до 

житло

вого 

корпус

у, 

літера 

«С-4») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

218

6,9 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1130.9 

Будівлі для 

колективного 

проживання 

інші 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1000

9 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Будів

ля 

КПП – 

4, 

літера 

«Е1-

1») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

47,5 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

3001

6 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Водон

асосна 

башта, 

літера 

«Б1-

1») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

8,5 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

2222.9 

Споруди 

місцевих 

трубопровідн

их систем 

інші 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 



Інв. 

номе

р 

 

Назва 

 

Адреса 

розташ

ування 

 

Заг

аль

на 

пло

ща 

(м2) 

 

Реєстрац

ійний 

номер 

 

Функціонал

ьне  

використан

ня 

 

Підстава 

виникнення 

права власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

1013

1001

5 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Пито

мник 

для 

собак, 

літера 

«Д1-

1») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

22,4 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1002

2 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Тепли

ця, 

літера 

«З-1») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

165,

3 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1271.6 

Будівлі 

тепличного 

господарства 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1002

2а 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Будів

ля 

кузні, 

літера 

«И-1») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

71,3 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1251.1 

Будівлі 

підприємств 

машинобуду

вання та 

металоперер

обної 

промисловос

ті 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

3001

Нежит

лова 

Харків

ська 

106,

4 

24443806

63220 

Об’єкти не 

використову

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

Державна 

Міністерство 



Інв. 

номе

р 

 

Назва 

 

Адреса 

розташ

ування 

 

Заг

аль

на 

пло

ща 

(м2) 

 

Реєстрац

ійний 

номер 

 

Функціонал

ьне  

використан

ня 

 

Підстава 

виникнення 

права власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

9 

 

будівл

я 

(Будів

ля 

підста

нції 

ТН-

320, 

літера 

«Ш-

1») 

 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1Г 

 

  ються 

2214.4 

Трансформат

орні станції 

та підстанції 

магістральни

х ліній 

електроперед

ачі 

31.08.2021 

№272675045 

 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

3001

4 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Будів

ля 

підста

нції 

ТРВ3-

630, 

літера 

«З1-

1») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1Е 

 

14,9 

 

24444147

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

2214.4 

Трансформат

орні станції 

та підстанції 

магістральни

х ліній 

електроперед

ачі 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

31.08.2021 

№272682830 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

3000

8 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Будів

ля 

трансф

ормато

рної 

підста

нції 

ТП – 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1Д 

 

62,8 

 

24443962

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

2214.3 

Трансформат

орні станції 

та підстанції 

місцевих 

електромере

ж 

 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

31.08.2021 

№272678758 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 



Інв. 

номе

р 

 

Назва 

 

Адреса 

розташ

ування 

 

Заг

аль

на 

пло

ща 

(м2) 

 

Реєстрац

ійний 

номер 

 

Функціонал

ьне  

використан

ня 

 

Підстава 

виникнення 

права власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

1, 

літера 

«Ж1-

1») 

 

1013

1001

4 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Будів

ля 

гаража

, 

літера 

«Г-1») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

467,

4 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1242.1 

Гаражі 

наземні 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1002

3 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Склад 

матері

алів 

гаража

, 

літера 

«Ч-1») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

47,7 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1242.1 

Гаражі 

наземні 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1002

4 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Склад 

готово

ї 

продук

ції, 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

618,

2 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1252.9 

Склади та 

сховища інші 

 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 



Інв. 

номе

р 

 

Назва 

 

Адреса 

розташ

ування 

 

Заг

аль

на 

пло

ща 

(м2) 

 

Реєстрац

ійний 

номер 

 

Функціонал

ьне  

використан

ня 

 

Підстава 

виникнення 

права власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

літера 

«М-1») 

 

каренк

а, 1 

 

1013

1002

5 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Будів

ля 

складу 

готово

ї 

продук

ції, 

літера 

«Н-1») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

485,

3 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1252.9 

Склади та 

сховища інші 

 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1002

6 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Побут

ові 

примі

щення 

ливарн

ого 

цеху, 

літера 

«О-4») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

253

5,7 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1251.1 

Будівлі 

підприємств 

машинобуду

вання та 

металоперер

обної 

промисловос

ті 

 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1002

7 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Будів

ля 

ливарн

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

313

3,8 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1251.1 

Будівлі 

підприємств 

машинобуду

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 



Інв. 

номе

р 

 

Назва 

 

Адреса 

розташ

ування 

 

Заг

аль

на 

пло

ща 

(м2) 

 

Реєстрац

ійний 

номер 

 

Функціонал

ьне  

використан

ня 

 

Підстава 

виникнення 

права власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

ого 

цеху, 

літера 

«Л-1») 

 

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

вання та 

металоперер

обної 

промисловос

ті 

 

1013

1002

8 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Меха

нічний 

цех № 

1, 

літера 

«П-3») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

389

3,8 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1251.1 

Будівлі 

підприємств 

машинобуду

вання та 

металоперер

обної 

промисловос

ті 

 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1002

9 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Меха

нічний 

цех 

№2, 

літера 

«К-2») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

296

7,5 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1251.1 

Будівлі 

підприємств 

машинобуду

вання та 

металоперер

обної 

промисловос

ті 

 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1003

0 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Будів

ля 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

271,

3 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1251.1 

Будівлі 

підприємств 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 



Інв. 

номе

р 

 

Назва 

 

Адреса 

розташ

ування 

 

Заг

аль

на 

пло

ща 

(м2) 

 

Реєстрац

ійний 

номер 

 

Функціонал

ьне  

використан

ня 

 

Підстава 

виникнення 

права власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

компр

есорно

ї, 

літера 

«И1-

2») 

 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

машинобуду

вання та 

металоперер

обної 

промисловос

ті 

 

1013

1003

1 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Будів

ля 

пожеж

ної 

частин

и, 

літера 

«Щ-

2») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

260,

6 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1251.1 

Будівлі 

підприємств 

машинобуду

вання та 

металоперер

обної 

промисловос

ті 

 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1003

2 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(Будів

ля 

автоза

правно

ї, 

літера 

«Х-1») 

 

Харків

ська 

обл., 

Харків

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

13,3 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1251.1 

Будівлі 

підприємств 

машинобуду

вання та 

металоперер

обної 

промисловос

ті 

 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 

00015622) 

 

1013

1003

3 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

Харків

ська 

обл., 

Харків

63,5 

 

24446677

63220 

 

Об’єкти не 

використову

ються 

1251.1 

Витяг з 

ДРРПНМ* від 

17.09.2021 

№275306527 

Державна 

Міністерство 

юстиції України 

(код за ЄДРПОУ: 



Інв. 

номе

р 

 

Назва 

 

Адреса 

розташ

ування 

 

Заг

аль

на 

пло

ща 

(м2) 

 

Реєстрац

ійний 

номер 

 

Функціонал

ьне  

використан

ня 

 

Підстава 

виникнення 

права власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

(Склад 

ГСМ, 

літера 

«Ц-1») 

 

ський 

р-н, 

с. Подв

ірки, 

вул. Ма

каренк

а, 1 

 

Будівлі 

підприємств 

машинобуду

вання та 

металоперер

обної 

промисловос

ті 

 

 00015622) 

 

 

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

права власності 

Відомості про земельні ділянки  

Н
а

зв
а

  

 

Адреса  

розташува

ння  

 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

 

Кадастрови

й номер 

земельної 

ділянки 

 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

земельною 

ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

 

З
ем

ел
ьн

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Харківська 

область, 

Харківський 

район, село 

Подвірки, 

вул. Макаре

нка, 1 

 

0,0265 

 

6322057602:0

0:000:1082 

 

Для розміщення та 

експлуатації 

установ/місць 

виконання 

покарань  

 

Державна, Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права, інд. 

№ 282495848 від 

02.11.2021. 

Державний Акт на 

право постійного 

користування 

земельною 

ділянкою ХР 10-00-

000309 від 

13.06.1994 

З
е

м
е

л
ь

н
а д
і

л
я

н
к а  Харківська 0,0181 6322057602:0 Для розміщення та Державна, Витяг з 



Н
а

зв
а

  

 

Адреса  

розташува

ння  

 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

 

Кадастрови

й номер 

земельної 

ділянки 

 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

земельною 

ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

 

область, 

Харківський 

район, село 

Подвірки, 

вул. Макаре

нка, 1 

 

 0:000:1081 

 

експлуатації 

установ/місць 

виконання 

покарань  

 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права, інд. 

№ 282487546 від 

02.11.2021. 

Державний Акт на 

право постійного 

користування 

земельною 

ділянкою ХР 10-00-

000309 від 

13.06.1994 

З
ем

ел
ьн

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Харківська 

область, 

Харківський 

район, село 

Подвірки, 

вул. Макаре

нка, 1 

 

0,0075 

 

6322057602:0

0:000:1080 

 

Для розміщення та 

експлуатації 

установ/місць 

виконання 

покарань  

 

Державна, Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права, інд. 

№ 282424272 від 

02.11.2021. 

Державний Акт на 

право постійного 

користування 

земельною 

ділянкою ХР 10-00-

000309 від 

13.06.1994 

З
ем

ел
ьн

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Харківська 

область, 

Харківський 

район, село 

Подвірки, 

вул. Макаре

нка, 1 

 

0,0630 

 

6322057602:0

0:000:1062 

 

Для розміщення 

структурних 

підрозділів апарату 

МВС, 

територіальних 

органів, закладів, 

установ і 

підприємств, що 

належать до сфери 

Державна, Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права, інд. 

№267632133 від 

27.07.2021. 

Державний Акт на 



Н
а

зв
а

  

 

Адреса  

розташува

ння  

 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

 

Кадастрови

й номер 

земельної 

ділянки 

 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

земельною 

ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

 

управління МВС 

 

право постійного 

користування 

земельною 

ділянкою ХР 10-00-

000309 від 

13.06.1994 

З
ем

ел
ьн

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Харківська 

область, 

Харківський 

район, село 

Подвірки, 

вул. Макаре

нка, 1 

 

1,0330 

 

6322057602:0

0:000:1060 

 

Для розміщення 

структурних 

підрозділів апарату 

МВС, 

територіальних 

органів, закладів, 

установ і 

підприємств, що 

належать до сфери 

управління МВС 

 

Державна, Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права, інд. 

№267637601 від 

27.07.2021. 

Державний Акт на 

право постійного 

користування 

земельною 

ділянкою ХР 10-00-

000309 від 

13.06.1994 

З
ем

ел
ьн

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Харківська 

область, 

Харківський 

район, село 

Подвірки, 

вул. Макаре

нка, 1 

 

8,3989 

 

6322057602:0

0:000:1077 

 

Для розміщення та 

експлуатації 

установ/місць 

виконання 

покарань 

 

Державна, Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права, інд. 

№282373881 від 

02.11.2021. 

Державний Акт на 

право постійного 

користування 

земельною 

ділянкою ХР 10-00-

000309 від 

13.06.1994 

 

 



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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 березня 2022 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, аукціоні 

із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

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

передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про приватизацію державного та 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 та комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 44 613 584,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 22 306 792,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 22 306 792,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 461 358,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 230 679,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 230 679,20 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти; 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області 

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 



Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного 

внеску) 

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

Харківській області 

Код за ЄДРПОУ 44223324 

Призначення платежу: (обов’язково вказувати) 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області, код за ЄДРПОУ 44223324 

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка UA243510050000025200867496000 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA. 

SWIFT–код: BNPAUS3N 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, за місцем його 

розташування за адресою Харківська область, Харківський район, село Подвірки, 

вул. Макаренка, 1. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Трофимов Василь Сергійович, тел. 

(057) 338-00-50. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області, адреса: 61057, Харківська область, м. Харків, майдан 

Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-77-73. 

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

перерва з 12.00 до 12.45. 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 

можливості огляду об’єкта, – Гетьман Артем Сергійович, тел. (057) 700-75-60, адреса 

електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами можна 

ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду 

державного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає 

реєстрацію за допомогою електронної пошти. 

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 

Харківській області від 14.02.2022 № 00377. 

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

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2022-

01-06-000004-1. 

Період між аукціонами: 

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



аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 446 135,84 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 223 067,92 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 223 067,92 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. 


