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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 – єдиного майнового комплексу 

Державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного комерційного 

підприємства «Готель «Слов’янський». 

Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Монастирська, 2а. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 33460802. 
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2020 – 20 осіб. 

Основним видом діяльності за КВЕД є: 55.10 – Діяльність готелів  і подібних засобів тимчасового 
розміщування. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 2020 рік – 1769 тис. грн. 

Обсяг та основна номенклатура продукції 

(робіт, послуг) 

Період  
Загальний дохід, 

тис. грн  

Дохід за основним 

видом діяльності, 
тис. грн  

2018 рік  2504  2005  

2019 рік  3136  2543  

2020 рік  2272  1769  

 

Основні показники  

господарської діяльності підприємства  

за останні три роки 

№ 
з/п  

Показники  
Одиниця 

виміру  
2018 рік  2019 рік  2020 рік  

1.  Активи (форма № 1, рядок 1300)  тис. грн  63161  57717  52656  

1.1  Необоротні активи  тис. грн  62953  57589  52433  

1.1.1  Балансова вартість нематеріальних активів  тис. грн  85  37  0  

1.1.2  Балансова вартість незавершених капітальних 
інвестицій  

тис. грн  –  –  –  

1.1.3  Балансова вартість основних засобів  тис. грн  62868  57552  52433  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн  –  –  –  

1.2  Оборотні активи  тис. грн  208  128  223  

1.2.1  запаси  тис. грн  177  98  168  

1.2.2  сумарна дебіторська заборгованість  (форма № 1, 
рядок 1125 + 1130 + 1135 + 1140 + 1145 + 1155)  

тис. грн  27  29  44  

1.2.3  Гроші (форма № 1, рядок 1165)  тис. грн  4  1  11  

2.  Пасиви  тис. грн  63161  57717  52656  



№ 
з/п  

Показники  
Одиниця 

виміру  
2018 рік  2019 рік  2020 рік  

2.1  Власний капітал (форма № 1, рядок 11495)  тис. грн  62498  56794  51483  

2.2  Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595)  тис. грн  –  –  –  

2.3  Поточні зобов’язання, в тому числі:  тис. грн  663  923  1173  

2.3.1  поточна кредиторська заборгованість сумарна 

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)  

тис. грн  613  923  1173  

2.4  Прострочена кредиторська заборгованість,  

в тому числі за:  

тис. грн  594  476  873  

2.4.1  розрахунками з оплати праці  тис. грн  0  0  165  

2.4.2  розрахунками перед бюджетом  тис. грн  352  375  596  

 

№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  
2018 рік  2019 рік  2020 рік  

2.4.3  розрахунками зі страхування  тис. грн  0  0  0  

2.4.4  розрахунками за товари, роботи, послуги  тис. грн  242  101  112  

3.  Доходи всього, в тому числі:  тис. грн  2504  3136  2272  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)  

тис. грн  2005  2543  1769  

3.2  Інші операційні доходи  тис. грн  173  350  294  

3.3  Інші доходи  тис. грн  326  243  209  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн  7879  8840  7585  

4.1  Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)  

тис. грн  6405  7245  6108  

4.2  Адміністративні витрати  тис. грн  288  331  363  

4.3  Витрати на збут  тис. грн  1111  1258  1094  

4.4  Інші операційні витрати  тис. грн  75  6  20  

4.5  Інші витрати  тис. грн  –  –  –  

4.6  Витрати з податку на прибуток  тис. грн  –  –  –  

5.  Чистий прибуток (збиток) +,-  тис. грн  -5375  -5704  -5313  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  20  21  20  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн  740  1023  1073  

8.  Середньомісячна заробітна плата  грн  3083,3  4059,5  4470,8  

 

Станом на 01.01.2021:    

Прострочена кредиторська 
заборгованість, у тому числі:  

873  тис. гр
н  

заборгованість із заробітної 

плати  

165  тис. гр

н  

ПДФО з фіз. осіб  533  тис. гр

н  

ЄСВ  0  тис. гр



Станом на 01.01.2021:    

н  

Військовий збір  29  тис. гр

н  

з податку на нерухоме майно  0  тис. гр

н  

туристичний збір  0  тис. гр
н  

фінансова допомога  0  тис. гр
н  

ПДВ  34  тис. гр

н  

інша кредиторська 

заборгованість  

112  тис. гр

н  

 

Станом на 01.01.2021:    

Поточна кредиторська 
заборгованість, в тому числі:  

300  тис. гр
н  

заборгованість із заробітної 

плати  

75  тис. гр

н  

ПДФО з фіз. осіб  17  тис. гр
н  

ЄСВ  20  тис. гр
н  

Військовий збір  1  тис. гр

н  

з податку на нерухоме майно  10  тис. гр

н  

туристичний збір  6  тис. гр
н  

фінансова допомога  55  тис. гр
н  

ПДВ  17  тис. гр

н  

інша кредиторська 

заборгованість  

99  тис. гр

н  

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса  

розташування   

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 
використання  

Підстава 
виникнення 

права 
власності  

Форма 

власності  
та власник  

Нежитлове 
приміщення, до 

складу входить: 
будівля готелю, 

будівля 
котельні та 
будівля гаража  

м. Новгород-
Сіверський, 

вул. Монастирська, 
2а  

4883,9  

1397308674105  

Розміщення 
готелю  

Витяг з 
Держав-

ного 
реєстру 

речових 
прав на 
нерухоме 

майно про 
реєстрацію 

права 
власності  

Держава в 
особі УКБ 

Чернігівської 
ОДА  

 

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка не сформована. 
Майно, передане в оренду, відсутнє. 

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації. 
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднюючих 

речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів підприємство не 

здійснює, відходи не утворює і не розміщує. 
За 2020 рік екологічний податок нарахований в сумі 500,01 грн. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 28 квітня 2021 року. 

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

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

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

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація єдиного майнового комплексу Державного комерційного підприємства «Готель 
«Слов’янський» 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 комерційного підприємства «Готель 
«Слов’янський» 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. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 52 656 515,51 грн (п’ятдесят два мільйони шістсот п’ятдесят шість тисяч 
п’ятсот п’ятнадцять грн 51 коп.) без урахування ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 26 328 257,76 грн (двадцять шість мільйонів триста 
двадцять вісім тисяч двісті п’ятдесят сім грн 76 коп.) без урахування ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 26 328 257,76 грн (двадцять шість мільйонів триста двадцять вісім тисяч двісті 
п’ятдесят сім грн 76 коп.) без урахування ПДВ. 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5 265 651,56 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 632 825,78 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2 632 825,78 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

Покупець єдиного майнового комплексу Державного комерційного підприємства «Готель 
«Слов’янський» зобов’язаний забезпечити: 

1) погашення протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації боргів із 
заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства, 

що склалися на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації; 

2) недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи власника чи уповноваженого 
ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів 

про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів  
3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести 
місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації; 

3) дотримання умов чинного Колективного договору протягом строку, передбаченого частиною 6 
статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди». 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях; 

Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків  за придбаний єдиний майновий комплекс Державного 
комерційного підприємства «Готель «Слов’янський»); 

Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску); 

Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 43173325; 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях; 

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

Код за ЄДРПОУ 43173325; 
Рахунок UA383007110000025300052600820; 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 



SWIFT: PBANUA2X; 
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; 

Purpose of payment: (please, indicate for what payment).  
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем його розташування. 

Телефон (04658) 3-15-51. 
Відповідальна особа: в. о. директора Зєнкова Ірина Миколаївна. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцезнаходження: просп. 
Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, просп. 

Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи : понеділок, вівторок, середа, 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. 

Телефон для довідок (0462) 676-302. 

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 30.03.2021 № 13/237. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-21-000001-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 29 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій : 29 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 526 565,16 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 263 282,58 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 263 282,58 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

 

 
 

 
 
 



ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних 

об’єктів у складі: будівля загальною площею 53,9 м2; гараж загальною площею 33,4 м2 за 

адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Старицького (вул. Маяковського), 

35 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

площею 53,9 м2; гараж загальною площею 33,4 м2  

(далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Старицького (вул. 
Маяковського), 35. 

Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській  області (код 
за ЄДРПОУ 40317441). 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Волинська область, м. Луцьк, 
вул. Поліська Січ, 10, тел. (0332) 246-402, (0332) 246-367. 

 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення 

права власності  

Форма 
власності та 

власник  

Будівля  

Волинська обл., 
м. Володимир-
Волинський, 

вул. Старицького 
(вул. 

Маяковського), 
35  

53,9  530740207102  

Не 
використовується  

Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно 
про реєстрацію 

права власності, 
(індексний номер 
витягу: 

113768026 від 
13.02.2018)  

Державна, 
Державна 
служба 

України з 
питань 

безпечності 
харчових 
продуктів та 

захисту 
споживачів  

Гараж   

Волинська обл., 

м. Володимир-
Волинський, 
вул. Старицького 

(вул. 
Маяковського), 

35  

33,4  1496821007102  

Не 

використовується  

Витяг з Держав-

ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 

про реєстрацію 
права власності, 

(індексний номер 
витягу: 
115629570 від 

28.02.2018)  

Державна, 

Державна 
служба 
України з 

питань 
безпечності 

харчових 
продуктів та 
захисту 

споживачів  

 

 

 

 



Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 
земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 
земельної ділянки  

Цільове 

призначення 
земельної 
ділянки  

Форма власності, 
підстава на право 

користування 

земельною 
ділянкою, 

інформація про 
обтяження  

Земельна 

ділянка  

Волинська обл., 
м. Володимир-

Волинський, 
вул. Старицького 

(вул. 
Маяковського), 
35  

335  

0710200000:01:003:8043  Для 
обслуговування 

адмінприміщення 
та гаража  

Державна, Держав-
ний акт на право 

постійного 
користування 

земельною 
ділянкою, серія та 
номер: ЯЯ№034289, 

виданий 08.07.2009  

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

Дата і час проведення аукціону: 06 травня 2021 року. 

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

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 

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

ного аукціону. 

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

Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів  у складі: будівля загальною площею 

53,9 м2; гараж загальною площею 33,4 м2 за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, 
вул. Старицького (вул. Маяковського), 35 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 – 202 528,49 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 101 264,25 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 101 264,25 грн (без урахування ПДВ);. 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для: 
продаж на аукціоні без умов – 20 252,85 грн (без урахування ПДВ); 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 10 126,43 грн (без урахування ПДВ); 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 10 126,43 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

 

 

 



4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

Телефон (067) 361-42-40. 
Відповідальна особа від балансоутримувача: Подмоклий Микола Анатолійович. 

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. 

Телефон для довідок: (0332) 24-00-57. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 26.03.2021 № 141. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000014-1. 

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 – 2 025,28 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 012,64 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 012,64 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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



 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних  

об’єктів у складі: будинок інспекції «А-1» загальною площею 81,1 м2; хлів з прибудовою «Б-1» 

загальною площею 37,1 м2 за адресою: Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, 

вул. Галана Ярослава, 3 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: будинок інспекції 

«А-1» загальною площею 81,1 м2; хлів з прибудовою «Б-1» загальною площею 37,1 м2 (далі – 
об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Галана Ярослава, 3. 
Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській  області (код 

за ЄДРПОУ 40317441). 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Волинська область, м. Луцьк, 
вул. Поліська Січ, 10, тел. (0332) 246-402, (0332) 246-367. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна  

площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права власності  

Форма 
власності та 

власник  

Будинок 
інспекції 

«А-1»  

Волинська 
обл., 
Горохівський 

р-н, 
м. Горохів, 

вул. Галана 
Ярослава, 3  

81,1  960900707208  
Не 

використовується  

Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно 
про реєстрацію 

права власності, 
(індексний 
номер витягу: 

108040061 від 
18.12.2017)  

Державна, 
Державна 
служба 

України з 
питань 

безпечності 
харчових 
продуктів та 

захисту 
споживачів  

Хлів з 
прибудовою 

«Б-1»  

Волинська 

обл., 
Горохівський 
р-н, 

м. Горохів, 
вул. Галана 

Ярослава, 3  

37,1  960884507208  
Не 

використовується  

Витяг з Держав-

ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 

про реєстрацію 
права власності, 

(індексний 
номер витягу: 
108044498 від 

18.12.2017)  

Державна, 

Державна 
служба 
України з 

питань 
безпечності 

харчових 
продуктів та 
захисту 

споживачів  

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 
земельної 
ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер  

земельної ділянки  

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки  

Форма власності, 
підстава на право 

користування земельною 

ділянкою, інформація 
про обтяження  

Земельна 

ділянка  

Волинська 

обл., 
Горохівський 
р-н, 

м. Горохів, 
вул. Галана 

Ярослава, 3.  

803  

0720810100:03:001:0459  Для 

будівництва та 
обслуговування 
інших будівель 

громадської 
забудови  

Державна, Витяг з Дер-

жавного реєстру речових 
прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого 

речового права, 
(індексний номер витягу: 

209353304 від 
19.05.2020)  

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
Дата і час проведення аукціону: 06 травня 2021 року. 

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

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

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

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

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

Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: будинок інспекції «А-1» 

загальною площею 81,1 м2; хлів з прибудовою «Б-1» загальною площею 37,1 м2 за адресою: 
Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Галана Ярослава, 3 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 – 287 123,77 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 143 561,89 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 143 561,89 грн (без урахування ПДВ); 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 28 712,38 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 14 356,19 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 14 356,19 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

 

 

 

 



4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

Телефон (067) 361-42-40. 

Відповідальна особа балансоутримувача: Подмоклий Микола Анатолійович. 

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. 

Телефон для довідок (0332) 24-00-57. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 26.03.2021 № 142. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000007-1. 

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 – 2 871,24 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 435,62 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 435,62 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 державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будинку інспекції 

загальною площею 73,7 м2 за адресою: Волинська обл., Іваничівський р-н, смт Іваничі, вул. 8 

Березня, 1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будинок інспекції загальною площею 73,7 м2  

(далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Волинська обл., Іваничівський р-н, смт Іваничі, вул. 8 Березня, 1. 

Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській  області (код 
за ЄДРПОУ 40317441) 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Волинська область, м. Луцьк, 
вул. Поліська Січ, 10, тел. (0332) 246-402, (0332) 246-367. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

 Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 

виникнення права 
власності  

Форма 

власності та 
власник  

Будинок 
інспекції  

Волинська 

обл., 
Іваничівський 

р-н, 
смт Іваничі, 
вул. 8-го 

Березня, 1  

73,7  1002788507211  

Не 

використовується  

Витяг з Держав-

ного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності, 

(індексний номер 
витягу 108056388 

від 18.12.2017)  

Державна, 

Державна 
служба 

України з 
питань 
безпечності 

харчових 
продуктів та 

захисту 
споживачів  

 

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 
земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий 

номер 
земельної 

ділянки  

Цільове 

призначення 
земельної 

ділянки  

Форма власності, підстава 

на право користування 
земельною ділянкою, 

інформація про обтяження  

Земельна 
ділянка  

Волинська обл., 
Іваничівський р-н, 

смт Іваничі, вул. 8 
Березня, 1  

720  –  Для 
обслуговування 

адмініст-
ративних і 
господарських 

будівель  

Державна, Державний акт 
на право постійного 

користування земельною 
ділянкою, серія та номер: 
серія I-ВЛ 000862, виданий 

25.12.1996  

 

 

 

 



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
Дата і час проведення аукціону: 06 травня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 

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

ного аукціону. 

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

Приватизація окремого майна – будинку інспекції загальною площею 73,7 м2 за адресою: 
Волинська обл., Іваничівський р-н, смт Іваничі, вул. 8 Березня, 1 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 – 184 980,26 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 92 490,13 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 92 490,13 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 18 498,03 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 9 249,01 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 9 249,01 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

 

 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 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 за 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. 
Телефон (067) 361-42-40. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Подмоклий Микола Анатолійович. 
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. 

Телефон для довідок (0332) 240057. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 26.03.2021 № 147. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000007-1. 
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 – 1 849,80 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 924,90 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 924,90 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 державного майна України по Львівській,  

Закарпатській та Волинській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна –  

дільниці ветеринарної медицини, приміщення головного корпусу загальною площею 84,7 м2 за 

адресою: Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Орищі,  

вул. Гагаріна, 37  

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: дільниця ветеринарної медицини, приміщення головного 

корпусу, загальною площею 84,7 м2 

(далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Орищі, вул. Гагаріна, 37. 
Назва балансоутримувача: Іваничівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за 

ЄДРПОУ 00692469). 



Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Волинська область, смт Іваничі, 
вул. Перемоги, 61, тел. (03372) 2-17-03. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

 Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення 

права власності  

Форма 
власності та 

власник  

Дільниця 
ветеринарної 
медицини, 

приміщення 
головного 

корпусу  

Волинська 
обл., 
Іваничівський 

р-н, с. Орищі, 
вул. Гагаріна, 

37  
84,7  1829814707211  

Не 
використовується  

Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно 
про реєстрацію 

права власності, 
(індексний 
номер витягу 

166702003 від 
15.05.2019)  

Державна, 
Державна 
служба 

України з 
питань 

безпечності 
харчових 
продуктів та 

захисту 
споживачів  

 

 

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  

Адреса 
розташування  

Площа 
земельної 
ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер  
земельної ділянки  

Цільове 
призначення 
земельної 

ділянки  

Форма власності, 
підстава на право 
користування 

земельною ділянкою, 
інформація про 

обтяження  

Земельна 
ділянка  

Волинська 
обл., 
Іваничівський 

р-н, с. Орищі, 
вул. Гагаріна, 

37  

15371  

0721182803:03:002:0001  Для 
обслуговування 
адмініст-

ративних та 
господарських 

будівель  

Державна, Витяг з Дер-
жавного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно про 
реєстрацію іншого 

речового права 
(індексний номер 
витягу: 215971707 від 

13.07.2020)  

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
Дата і час проведення аукціону: 06 травня 2021 року. 

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

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

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

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

ного аукціону. 

 

 



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

Приватизація окремого майна – дільниці ветеринарної медицини, приміщення головного корпусу 

загальною площею 84,7 м2 за адресою: Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Орищі, вул. Гагаріна, 37 
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 – 68 588,18 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 34 294,09 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 34 294,09 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 6 858,82 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 429,41 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 429,41 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 
національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 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 за 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. 
Телефон (097) 455-85-55. 
Відповідальна особа від балансоутримувача: Валентина Василівна. 

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. 

Телефон для довідок (0332) 240057. 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 26.03.2021 № 145. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000014-1. 

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: 

аукціону без умов – 685,88 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 342,94 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 342,94 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 державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення інспекції «А-

1» загальною площею 105 м2 за адресою:  

Волинська обл., Камінь-Каширський р-н,  

м. Камінь-Каширський, вул. Першого Травня  

(вул. 1 Травня), 47 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: приміщення інспекції «А-1» загальною площею 105 м2  

(далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський, 
вул. Першого Травня (вул. 1 Травня), 47. 

Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській  області (код 
за ЄДРПОУ 40317441) 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Волинська область, м. Луцьк, 

вул. Поліська Січ, 10, тел. (0332) 246-402, (0332) 246-367. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

 Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна  
площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 
права власності  

Форма 

власності 
та власник  

Приміщення  

інспекції 
«А-1»  

Волинська 
обл., Камінь-

Каширський р-
н, м. Камінь-

Каширський, 
вул. Перше 
Травня 

(вул. 1 Травня), 
47  

105  960945107214  
Не 

використовується  

Витяг з Держав-
ного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно 

про реєстрацію 
права власності, 
(індексний номер 

витягу: 
108048296 від 

18.12.2017)  

Державна, 
Державна 

служба 
України з 

питань 
безпечності 
харчових 

продуктів 
та захисту 

споживачів  

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 
земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 
земельної ділянки  

Цільове 

призначення 
земельної 
ділянки  

Форма власності, 
підстава на право 

користування 

земельною 
ділянкою, 

інформація про 
обтяження  

Земельна 

ділянка  

Волинська обл., 
Камінь-

Каширський р-н, 
м. Камінь-

Каширський, 
вул. Перше 
Травня (вул. 1 

Травня), 47  

732  

0721410100:01:002:0815  Для 
будівництва і 

обслуговування 
адмініст-

ративної та 
господарських 
будівель.  

Державна, Держав-
ний акт на право 

постійного 
користування 

земельною 
ділянкою, серія та 
номер: ЯЯ 039265, 

виданий 26.12.2008  

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
Дата і час проведення аукціону: 06 травня 2021 року. 

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

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

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

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

ного аукціону. 

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

Приватизація окремого майна – приміщення інспекції «А-1» загальною площею 105 м2 за 
адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський, вул. Першого Травня 
(вул. 1 Травня), 47 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 – 311 724,13 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 155 862,07 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 155 862,07 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону без умов – 31 172,41 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 15 586,21 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 15 586,21 грн (без урахування ПДВ); 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 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 за 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. 
Телефон (067) 361-42-40. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Подмоклий Микола Анатолійович. 
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. 

Телефон для довідок (0332) 24-00-57. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 26.03.2021 № 143. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000013-1. 

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 – 3 117,24 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 558,62 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 558,62 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 державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних 

об’єктів у складі: будинок інспекції загальною площею 74 м2; гараж (Б-1) загальною площею 

14,9 м2; сарай (літер В-1) загальною площею 21,8 м2  за адресою: Волинська обл., Турійський р-

н,  

смт Турійськ, вул. Привокзальна, 16 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: будинок інспекції 

загальною площею 74 м2; гараж (Б-1) загальною площею 14,9 м2; сарай (літер В-1) 

загальною площею 21,8 м2  

(далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Волинська обл., Турійський р-н, смт Турійськ, вул. Привокзальна, 16. 

Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській  області (код 
за ЄДРПОУ 40317441) 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Волинська область, м. Луцьк, 

вул. Поліська Січ, 10, тел. (0332) 246-402, (0332) 246-367. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

 Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 

виникнення 
права власності  

Форма 

власності 
та власник  

Будинок 

інспекції  

Волинська обл., 

Турійський р-н, 
смт Турійськ, 

вул. Привокзальна, 
16  

74  962730507255  

Не 

використовується  

Витяг з Держав-

ного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності, 

(індексний номер 
витягу: 

108047159 
від 18.12.2017)  

Державна, 

Державна 
служба 

України з 
питань 
безпечності 

харчових 
продуктів 

та захисту 
споживачів  



 Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 

виникнення 
права власності  

Форма 

власності 
та власник  

Гараж 

(Б-1)  

Волинська обл., 

Турійський р-н, 
смт Турійськ, 

вул. Привокзальна, 
16  

14,9  964504807255  

Не 

використовується  

Витяг з Держав-

ного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності, 

(індексний номер 
витягу: 

108058390 
від 18.12.2017)  

Державна, 

Державна 
служба 

України з 
питань 
безпечності 

харчових 
продуктів 

та захисту 
споживачів  

Сарай 
(літер В-

1)  

Волинська обл., 
Турійський р-н, 

смт Турійськ, 
вул. Привокзальна, 

16  
21,8  964464907255  

Не 
використовується  

Витяг з Держав-
ного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно 

про реєстрацію 
права власності, 
(індексний номер 

витягу: 
108059736 

від 18.12.2017)  

Державна, 
Державною 

службою 
України з 

питань 
безпечності 
харчових 

продуктів 
та захисту 

споживачів  

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 
земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер  
земельної ділянки  

Цільове 

призначення 
земельної 
ділянки  

Форма власності, 
підстава на право 

користування 

земельною 
ділянкою, 

інформація про 
обтяження  

Земельна 
ділянка  

Волинська обл., 
Турійський р-н, 

смт Турійськ, 
вул. Привокзальна, 

16  
581  

0725555100:01:002:0100  Для 
будівництва та 

обслуговування 
будівель 

органів держав-
ної влади та 
місцевого 

самоврядування  

Державна, Дер-
жавний акт на 

право постійного 
користування 

земельною 
ділянкою, серія та 
номер: 

ЯЯ № 032855, 
виданий 

14.11.2008  

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
Дата і час проведення аукціону: 06 травня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни 

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



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

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

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

Приватизація окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: будинок інспекції загальною 

площею 74 м2; гараж (Б-1) загальною площею 14,9 м2; сарай (літер В-1) загальною площею 21,8 м2 
за адресою: Волинська обл., Турійський р-н, смт Турійськ, вул. Привокзальна, 16 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 – 1 307,36 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 653,68 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 653,68 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 130,74 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 65,37 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 65,37 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 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 за 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. 

Телефон (067) 361-42-40. 
Відповідальна особа від балансоутримувача: Подмоклий Микола Анатолійович. 



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. 

Телефон для довідок (0332) 24-00-57. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 26.03.2021 № 146. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000011-1. 
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 – 13,07 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 6,54 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 6,54 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 державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі, приміщення 

інспекції (А-1) загальною площею 56,8 м2  

за адресою: Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі, вул. Франка Івана, 1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля, приміщення інспекції (А-1) загальною площею 

56,8 м2 (далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі, вул. Франка Івана, 1. 
Назва балансоутримувача: Маневицька районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за 

ЄДРПОУ 00692541). 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Волинська область, смт Маневичі, 

вул. Комарова, 36, тел. (03376) 4-06-99, (03376) 2-21-98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

 Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 
права власності  

Форма 

власності та 
власник  

Будівля, 

приміщення 
інспекції 
(А-1)  

Волинська 

обл., 
Маневицький 
р-н, 

смт Маневичі, 
вул. Франка 

Івана, 1  

56,8  393554507236  

Не 

використовується  

Витяг з Держав-

ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 

про реєстрацію 
права власності, 

(індексний номер 
витягу 108045546 
від 18.12.2017)  

Державна, 

Державна 
служба 
України з 

питань 
безпечності 

харчових 
продуктів та 
захисту 

споживачів  

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 
земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 
земельної ділянки  

Цільове 

призначення 
земельної 

ділянки  

Форма власності, 
підстава на право 

користування 
земельною ділянкою, 

інформація про 
обтяження  

Земельна 

ділянка  

Волинська 
обл., 

Маневицький 
р-н, 
смт Маневичі, 

вул. Франка 
Івана, 1  

318  

0723655100:01:002:2564  Для 
будівництва та 

обслуговування 
адмініст-
ративних та 

господарських 
будівель  

Державна, Витяг з 
Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого 

речового права, 
(індексний номер 

витягу: 168487434 від 
29.05.2019)  

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
Дата і час проведення аукціону: 06 травня 2021 року. 

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

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

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

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

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

Приватизація окремого майна – будівлі, приміщення інспекції (А-1) загальною площею 56,8 м2 за 
адресою: Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі, вул. Франка Івана, 1 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 – 163 520,24 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 81 760,12 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 81 760,12 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 16 352,02 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 8 176,01 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 8 176,01 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 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 за 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. 
Телефон (098) 604-72-48. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Оксана Іванівна. 
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. 

Телефон для довідок (0332) 24-00-57. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 26.03.2021 № 144. 



Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000009-1. 

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 – 1 635,20 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 817,60 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 817,60 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

 
 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

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

частини нежитлової будівлі загальною  

площею 123,9 м2 за адресою: Полтавська обл.,  

м. Лубни, пров. Верстатобудівників, 19  

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: частина нежитлової будівлі загальною площею 123,9 м2. 

Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Лубни, пров. Верстатобудівників, 19. 
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Полтавській області (код за ЄДРПОУ 

02361892) за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103. Телефон для довідок (0532)  
50-07-56. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса розташу-

вання  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 
використання  

Підстава  
виникнення  

права  
власності  

Форма 

власності та 
власник  

Частина 
нежитлової 

будівлі  

Полтавська обл., 

м. Лубни, пров. 
Верстатобудівників, 
19  

123,9  2108204253107  

Об’єкт не ви-

користову-
ється за 
своїм функ-

ціональним 
призначен-

ням  

Свідоцтво 

на право 
власності, 
серія та 

номер: б/н, 
виданий 

25.05.2005, 
видавник: 
Виконавчий 

комітет 
Лубенської 

міської ради  

Державна, 

спільна 
часткова (4/25), 
власник: Дер-

жавна служба 
статистики 

України (код за 
ЄДРПОУ 
37507880)  

 



Частина нежитлової будівлі загальною площею 123,9 м2, розташована на першому поверсі 
двоповерхового будинку, рік побудови – 1972. 

Інженерне обладнання: опалення – місцеве водяне, вентиляція – природня, водопровід – від 

місцевих мереж, каналізація – відсутня, електропостачання – від зовнішніх джерел постачання, 
газопостачання – від міських мереж. 

За функціональним призначенням нежитлова будівля не використовується. 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса розташуван-

ня  

Площа 
земельної 
ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки  

Форма власності,  

підстава на право 
користування 

земельною 
ділянкою,  

інформація про 

обтяження  

Земельна 
ділянка  

Полтавська обл., 
м. Лубни, пров. 

Верстатобудівників, 
19  

621  5310700000:02:057:0010  

Для 
будівництва та 

обслуговування 
інших будівель 
громадської 

забудови  

Державна 
власність. Право 

постійного 
користування 
земельною 

ділянкою на 
підставі держав-

ного Акту на право 
постійного 
користування 

земельною 
ділянкою від 
08.04.2003 II-ПЛ 

№ 002784. 
Обтяження прав на 

земельну ділянку 
не зареєстроване 

 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 07 травня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 

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

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

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація частини нежитлової будівлі загальною площею 123,9 м2 за адресою: Полтавська 
обл., м. Лубни, пров. Верстатобудівників, 19 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 ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ : 



аукціону з умовами – 583 100,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 291 550,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 291 550,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 58 310,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 29 155,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 29 155,00 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний компенсувати органу приватизації витрати на оплату послуг суб’єкта 
оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 5197,00 грн (п’ять тисяч сто 

дев’яносто сім грн 00 коп.) в місячний термін з дати укладання договору купівлі-продажу на рахунок 
органу приватизації. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-
ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
в національній валюті: 

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

Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України  
Код за ЄДРПОУ 42769539 
в іноземній валюті: 

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

Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36020 
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 
№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д 

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

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

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

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

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

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 



Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні 
з 9.00 до 17.00 за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Лубни, пров. Верстатобудівників, 

19. 
ПІБ контактної особи на об’єкті: Плохотнюк Ольга Станіславівна, телефон : (0532) 500756, адреса 

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

по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: 

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

ну – Толста Ірина Борисівна. Телефон для довідок (0532) 50-06-12. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях від 30.03.2021 № 311. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-17-000002-2. 
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 – 5831,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2915,50 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2915,50 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

 

 
ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 

та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та 

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

нежитлового приміщення загальною площею 42,3 м2 за адресою: Донецька обл., 

м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 4, приміщення 3 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлове приміщення загальною площею 42,3 м2. 

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 4, приміщення 3. 

Найменування балансоутримувача: Державна інспекція енергетичного нагляду України, 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 42578602. 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Київ, вул. Дорогожицька, 11/8, 
тел. (044) 204-79-95. 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 
призначення  

Підстава 

виникнення 
права власності  

Форма 

власності та 
власник  

Нежитлове 
приміщення 

загальною 
площею 

42,3 м2  

Донецька обл., 
м. Костянтинівка, 

вул. Білоусова, 4 
приміщення 3  

42,3  1482744814126  

1220.9 
Будівлі для 

конторських 
та адмініст-

ративних 
цілей інші   

Витяг з Єдиного 
реєстру об’єктів 

державної 
власності щодо 

державного 
майна  

Державна; 
Державна 

інспекція 
енергетичного 

нагляду 
України  

 

Опис об’єкта: нежитлове приміщення знаходиться на першому поверсі п’ятиповерхового  
житлового будинку. Рік побудови будівлі – 1975. Матеріал конструктивних елементів – залізобетонні 

плити. Приміщення загальною площею 42,3 м2 має окрему вхідну групу, обладнану металевим 
пандусом, і складається з чотирьох приміщень, коридору та санвузла. Приміщення перебуває  в 
задовільному стані, не використовується. Укладені договори на оплату комунальних послуг 
(теплопостачання, електропостачання та цілодобову технічну охорону). 

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті даних на сайті: 
privatization.gov.ua. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
Дата і час проведення аукціону: 06 травня 2021 року. 

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

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

стартової ціни (кінцевих строк подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електрон-
ною 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 

зниженням 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 без умов – 389909,70 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 194954,85 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 194954,85 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 38990,97 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 19495,49 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 19495,49 грн (без урахування ПДВ). 



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

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

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

та Луганській областях 

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

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області 
Код за ЄДРПОУ 43023403 

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

та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 43023403 
Валюта рахунка – EUR 
№ рахунка: UA353510050000025206763799300 

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

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

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

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

Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA. 

SWIFT–код: BNPAUS3N 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)  

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Донецька 
обл., м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 4, приміщення 3. Час: з 9.00 до 16.00 (крім вихідних). 

Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Кравченко 
Людмила Миколаївна, провідний інспектор відділу організаційної роботи, планування та звітності 
Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Донецькій області, тел. (050) 56-

36-277. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській  областях від 30.03.2021 

№ 00930. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-11-000002-3. 

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

Крок аукціону для: 
аукціону без умов – 3899,10 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1949,55 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1949,55 грн. 

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 
 

 
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої 

приватизації державної власності – окремого майна – автомобіля ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН, 

що знаходиться за адресою: Херсонська обл.,  

м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17  

та перебував на балансі ліквідованого ВАТ «АТП-16561» (код за ЄДРПОУ 3119196) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль  

ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН. 

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

Дата запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи : 08.12.2006. 
Згідно з Відомостями з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного майна, 

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

Відомості про об’єкт приватизації. 

Найменування, характеристики : автомобіль ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН – колісний транспортний 

засіб, тип – вантажний автомобіль, марка – ГАЗ, модель – 5312, вантажопідйомність – 4,5 т, держав-
ний реєстраційний номер 87-69 ХОН. Номер шасі згідно з техпаспортом 1155264, номер двигуна 
згідно з техпаспортом 0281334. Інвентарний номер 336. Технічний паспорт ВП № 708919 від 

27.01.1988, колір КТЗ – блакитний. Одометр, двигун, навісне обладнання – відсутні. Кабіна – 
розукомплектована, додаткове обладнання відсутнє, рік випуску – 1987, строк експлуатації – більш 

34 років. 
Технічний стан: КТЗ не на ходу, не експлуатується, зберігається на відкритій території; 

розукомплектований. Відсутні: електротехнічне обладнання, карбюратор, розподілювач, реле 

електросистем, електросистема з її обладнанням, засоби освітлення, АКБ та генератор, датчики  та 
вимірювальні пристрої, радіатор, панель приборів, рульова колонка та ін. Деталі ходової частини 

шасі та кабіна вражені корозією. Шини: має місце крихкість матеріалу, його тріщини, руйнування. 
Договори оренди щодо об’єкта рухомого майна відсутні. 
Функціональне використання: не використовується. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 06.05.2021. Час 
проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично. 



Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 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 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціо-
нів для продажу об’єктів  малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені 
частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 

аукціону з умовами : 8 539,00 грн (вісім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять грн 00 коп.); 
аукціону із зниженням стартової ціни: 4 269,50 грн (чотири тисячі двісті шістдесят дев’ять грн 50 

коп.); 
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій : 

4 269,50 грн (чотири тисячі двісті шістдесят дев’ять грн 50 коп.). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для: 

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

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

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

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

закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. 
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен 

підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка 

потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж-

аних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається 
заява на участь у приватизації. 

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 
УМОВИ ПРОДАЖУ. 

Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, на оплату послуги, 

наданої суб’єктом оціночної діяльності, який був залучений для проведення оцінки об’єкта 
приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2 
750,00 грн (дві тисячі сімсот п’ятдесят грн 00 коп.) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-
ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
в національній валюті: 



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

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

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

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 

електронного аукціону гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів з дня опублікування 
договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 

продажу об’єкта приватизації). 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 21295778 
в іноземній валюті: 

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

Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 

Рахунок UA643510050000025305218539400 
Банк одержувача: 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: огляд об’єкта можна здійснити 26.04.2021 з 11.00 до 

12.00 за місцем його розташування: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 

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

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 
робочих дні до дати проведення аукціону. 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 

огляду об’єкта: Белінська Олена Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, 

Телефон для довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 

15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт: www.spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній  

Республіці Крим та м. Севастополі від 30.03.2021 № 258 «Про затвердження протоколу засідання 
аукціонної комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності окремого майна – 

«Автомобіль ГАЗ – 5312 № 87-69 ХОН». 



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

UA-AR-P-2021-01-14-000008-3. 
Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами : 85,39 грн (вісімдесят п’ять грн 39 коп.); 

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

42,70 грн (сорок дві грн 70 коп.). 

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 
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. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої 

приватизації державної власності – окремого майна – автомобіля ГАЗ – 5301 № 91-03 ХОС, 

що знаходиться за адресою: Херсонська обл.,  

м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17  

та перебував на балансі ліквідованого  

ВАТ «АТП-16561» (код за ЄДРПОУ 3119196) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль  

ГАЗ – 5301 № 91-03 ХОС. 

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

Найменування балансоутримувача: ВАТ «АТП-16561», код за ЄДРПОУ 3119196, ліквідований. 
Дата запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи 08.12.2006. 

Згідно з Відомостями з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного майна, 
забезпечення функцій управління щодо об’єкта приватизації здійснює за територіальною ознакою 
Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці 

Крим та м. Севастополі. 
Відомості про об’єкт приватизації. 

Найменування, характеристики : автомобіль ГАЗ – 5301 № 91-03 ХОС – колісний транспортний 
засіб, тип – вантажний автомобіль, марка – ГАЗ, модель – 5301, вантажопідйомність – 4,0 т, держав-
ний реєстраційний номер 91-03 ХОС. Номер шасі згідно з технічним паспортом 0661478, номер 

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

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

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

території, розукомплектований. Відсутні: електротехнічне обладнання, карбюратор, розподілювач, 
реле електросистем, електросистема з її обладнанням, засоби освітлення, АКБ та генератор, датчики 

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

Договори оренди щодо об’єкта рухомого майна, відсутні. 



Функціональне використання: не використовується. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 28.04.2021. 

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

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 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 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна». Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціо-
нів для продажу об’єктів  малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені 

частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 

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

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

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

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для: 

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

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

426,95 грн (чотириста двадцять шість грн 95 коп.). 

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

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається 

протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до 
закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. 

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен 

підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка 
потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 

внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж-
аних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається 
заява на участь у приватизації. 

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 
оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

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

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

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

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

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  



гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-
ціонів розрахунків за придбані об’єкти : 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній  

Республіці Крим та м. Севастополі 

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

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

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 

електронного аукціону гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів з дня опублікування 
договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 

продажу об’єкта приватизації). 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 21295778 
в іноземній валюті: 

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

Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 

Рахунок UA643510050000025305218539400 
Банк одержувача: 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: огляд об’єкта можна здійснити 19.04.2021 з 11.00 до 

12.00 за місцем його розташування: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 

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

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 
робочих дні до дати проведення аукціону. 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 

огляду об’єкта: Белінська Олена Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, 

Телефон для довідок: (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 

15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт: www.spfu.gov.ua. 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній  
Республіці Крим та м. Севастополі від 30.03.2021 № 257 «Про затвердження протоколу засідання 
аукціонної комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності окремого майна – 

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

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

Період між аукціонами: 

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

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

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

42,70 грн (сорок дві грн 70 коп.). 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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.  
 

 
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 –  

нежитлової будівлі (свинарника) за адресою: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, 

с. Кобиловолоки, вул. Центральна, буд. 163,  

що перебуває на балансі ДП «Укрспирт»  

(ЄДРПОУ 37199618) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлова будівля (свинарник).  

(далі – Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. 
Кобиловолоки, вул. Центральна, буд. 163. 

Балансоутримувач: ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618). 

 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

Інв. 

номер   
Назва   

Адреса 

розташування   

Загальн
а площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціональн
е 

використання  

Підстава 
виникнення 

речового 
права  

Форма 
власності 

та 

власник 
*  

13002
6  

Нежитлова 
будівля 

(свинарник
)  

Тернопільська обл.
, 

Теребовлянський р
-н, с. 

Кобиловолоки, 
вул. Центральна, 
буд. 163  

491,1  31725119  

1271.1 Будівлі 
для 

тваринництва  

Свідоцтво 
про право 

власності 
САЕ 011255 

від 27.04.201
1  

Державн
а МРЕТС 

 
______________ 

* Згідно з Інформацією 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: власником майна є держава Україна в 

особі Міністерства аграрної політики та продовольства України (код за ЄДРПОУ 37471967), 
правонаступником якого згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 

«Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», є Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596). 

Інформація про земельну ділянку 

Назва   
Адреса 

розташування   

Площа 
земельної 

ділянки 
(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки   

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки  

Форма власності,  
підстава на право 

користування 

земельною ділянкою, 
інформація 

про обтяження  

Земельна 
ділянка  

Тернопільська 
обл., 
Теребовлянський 

р-н, 
с. Кобиловолоки   

2,2  6125083200:04:001:0565  

Землі 
промисловості, 
для розміщення 

та експлуатації 
основних, 

підсобних і 
допоміжних 
будівель та 

споруд 
підприємств 

переробної, 
машинобудівної 
та іншої 

промисловості  

Витяг 199258384 від 
06.02.2020. Рішення 
про державну 

реєстрацію прав та їх 
обтяжень (з 

відкриттям розділу), 
індексний номер 
51005624 від 

06.02.2020. Власник: 
Теребовлянська РДА, 

код за ЄДРПОУ 
04058278 

 

Перелік майна,  

яке передане в оренду станом на 02.02.2021 

№ 
з/п  

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)  



№ 
з/п  

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)  

1  Фермерське 

господарство 
«ЛЕГА-ФАРМС»  

Будівля 

свинарника   
491,1  

З метою 

вирощування 
свиней  

№ 1296 від 12.06.2018, 

термін дії: до 11.05.2021  

3,7  

 
Договір оренди зберігає чинність для нового власника (стаття 23 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» (зі змінами).  

Інформація про балансоутримувача:  
ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська 

область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 
0674019741, адреса електронної пошти g.vergeles@ukrspirt.com. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.  
Дата та час проведення аукціону: 07 травня 2021 року. 

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

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

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

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

електронного аукціону. 

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

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), Закону України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (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 з умовами – 221 924,60 грн (без ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 110 962,30 грн (без ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 110 962,30 грн (без ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону з умовами – 22 192,46 грн;  
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 096,23 грн;  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 11 096,23 грн.  

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.  

УМОВИ ПРОДАЖУ. 

Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації зобов’язаний забезпечити 

збереження до 01 липня 2021 року видів діяльності, які здійснювалися за допомогою вказаного 



окремого майна Кобиловолоцького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП 
«Укрспирт» на дату підписання договору купівлі-продажу. 

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 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 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., Теребовлянський р-
н, с. Кобиловолоки, вул. Центральна, буд. 163.  

ПІБ контактної особи на об’єкті: Кулик Юрій Васильович – керівник Кобиловолоцького МПД, 

контактний телефон (050) 377-37-10. 
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: 
наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального 



відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  
областях від 02.04.2021 № 152. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-29-000003-2. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 (тридцять) днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 30 (тридцять) днів. 
Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 2 219,25 грн; 
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 109,63 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 109,63 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 – тваринницького приміщення за адресою: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, 

с. Кобиловолоки, вул. Центральна, буд. 2, що перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (ЄДРПОУ  

37199618) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – тваринницьке приміщення (далі – Об’єкт 

приватизації). 

Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. 
Кобиловолоки, вул. Центральна, буд. 2. 

Балансоутримувач: ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618). 

Відомості про об’єкт  
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Підстава 
виникнення 
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власності 
та власник 

*  
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  Тваринницьке 

приміщення  

Тернопільська обл., 

Теребовлянський р-н, с. 
Кобиловолоки, 

вул. Центральна, буд. 2  

4
3
6
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1
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2
  

1271.1 Будівлі 

для 
тваринництва  

Свідоцтво про 

право власності 
САЕ 011253 від 

27.04.2011  

Державна 

МРЕТС 

 
___________ 

* Згідно з Інформацією 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: власником майна є держава Україна в 
особі Міністерства аграрної політики та продовольства України (код за ЄДРПОУ 37471967), 
правонаступником якого, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 

«Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», є Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596). 

 



Інформація про земельну ділянку 
Н
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Адреса  

розташування   
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и
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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 

 

Тернопільська 
обл., 

Теребовлянський 
р-н, с. 

Кобиловолоки   

0
,6

  

6125083200:02:001:0008  Для іншого 
сільськогосподарського 

призначення  

Рішення про державну 
реєстрацію прав та їх 

обтяжень №10932725 від 
14.02.2014. 

Індексний номер витягу 
17818248 від 14.02.2014   

 

Згідно з довідкою ДП «Укрспирт» щодо даного Об’єкта приватизації – станом на 02.02.2021 
договори оренди відсутні. 

Інформація про балансоутримувача:  
ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська 

область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 

0674019741, адреса електронної пошти g.vergeles@ukrspirt.com. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.  
Дата та час проведення аукціону: 06 травня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

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

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), Закону України 
«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (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 з умовами – 1 517 113,10 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 758 556,55 грн (без ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 758 556,55 грн (без ПДВ). 

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

аукціону з умовами – 151 711,31 грн;  
аукціону із зниженням стартової ціни – 75 855,66 грн;  
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 75 855,66 грн.  
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.  

УМОВИ ПРОДАЖУ. 



Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації зобов’язаний забезпечити 
збереження до 01 липня 2021 року видів діяльності, які здійснювалися за допомогою вказаного 

окремого майна Кобиловолоцького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП 
«Укрспирт» на дату підписання договору купівлі-продажу. 

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 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 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., Теребовлянський р-

н, с. Кобиловолоки, вул. Центральна, буд.2.  
ПІБ контактної особи на об’єкті: Кулик Юрій Васильович – керівник Кобиловолоцького МПД, 

контактний телефон (050) 377-37-10. 
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: 
наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  
областях від 02.04.2021 № 153. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-29-000002-1. 
Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 (тридцять) днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 30 (тридцять) днів. 
Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 15 171,13 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 7 585,57 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 7 585,57 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. 

 

 
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях про 

продаж об’єкта малої приватизації – Єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів»,  

код за ЄДРПОУ 00952485 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: Єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів» (далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00952485.  
Розмір статутного капіталу: 43891732,00 грн. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2020 – 128 осіб. 
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є здійснення діяльності, пов’язаної з 

виробництвом продуктів борошномельно-круп’яної промисловості. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 2020 рр. – 192 670 тис. грн, в тому числі 
експортної – відсутня.  

Основна номенклатура продукції: складське господарство (приймання, сушіння, очистка, 
зберігання, відвантаження на автотранспорт та залізничний транспорт), виробництво продуктів  
борошномельно-круп’яної промисловості, оптова торгівля зерном.  

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг): 

Період  Загальний дохід, тис. грн  
Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн  

2018 р.  69878   67258  

2019 р.  86430   82271  

2020 р.  46031   43141  



 

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки 

№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

1.  Активи (форма №1, рядок 1300)  тис. грн  79132  79538  193664  

1.1  Необоротні активи  тис. грн  40505  39079  149852  

1.1.1  Балансова вартість нематеріальних 
активів  

тис. грн  2190  2187  2155  

1.1.2  Балансова вартість незавершених 
капітальних інвестицій  

тис. грн  5435  5183  5154  

1.1.3  Балансова вартість основних засобів  тис. грн  32880  31709  142543  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн  –  –  –  

1.2  Оборотні активи  тис. грн  38627  40459  43812  

1.2.1  Запаси  тис. грн  4791  4125  9802  

1.2.2  Сумарна дебіторська заборгованість 

(форма № 1, рядок 1125 + 1130 + 1135 + 
1140 + 1145 + 1155)  

тис. грн  22570  24359  20243  

1.2.3  Гроші (форма № 1, рядок 1165)  тис. грн  11204  11870  12947  

2.  Пасиви  тис. грн  79132  79538  193664  

2.1  Власний капітал  (форма №1, рядок 1495) тис. грн  52044  52545  167673  

2.2  Довгострокові зобов’язання  (форма № 1, 
рядок 1595 

тис. грн  14441  14441  14441  

2.3  Поточні зобов’язання, в тому числі:  тис. грн  12647  12552  11550  

2.3.1  Поточна кредиторська заборгованість 
сумарна (форма №1, рядок 1695–1660–
1665–1670)  

тис. грн  11447  10789  11221  

2.4  Прострочена кредиторська 
заборгованість, в тому числі за: 

тис. грн  –  –  –  

2.4.1  Розрахунками з оплати праці  тис. грн  –  –  –  

2.4.2  Розрахунками перед бюджетом  тис. грн  –  –  –  

2.4.3  Розрахунками зі страхування  тис. грн  –  –  –  

2.4.4  Розрахунками за товари, роботи, послуги  тис. грн  –  –  –  

3.  Доходи всього, в тому числі:  тис. грн  69878  86430  46031  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)  

тис. грн  67258  82271  43141  

3.2  Інші операційні доходи  тис. грн  529  1470  195  

3.3  Інші фінансові доходи  тис. грн  2072  2685  2695  

3.4  Інші доходи  тис. грн  19  4  –  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн  67894  83797  43771  

4.1  Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг)  

тис. грн  61918  75964  38418  



№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

4.2  Адміністративні витрати  тис. грн  3587  4496  3501  

4.3.  Витрати на збут  тис. грн  59  22  57  

4.4  Інші операційні витрати  тис. грн  1794  2296  866  

4.5  Інші витрати  тис. грн  308  316  346  

4.6  Витрати з податку на прибуток  тис. грн  228  703  583  

5.  Чистий прибуток (збиток)+,–  тис. грн  1984  2633  2260  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  175  160  128  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн  14630,9  19550,4  18426  

8.  Середньомісячна заробітна плата   грн  6967  10182  11996  

 

Станом на 31.12.2020:  
поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 

заборгованість по заробітній платі – 870 тис. грн; 
розрахункам з бюджетом – 288 тис. грн; 
розрахунки зі страхування – 221 тис. грн; 

товари, роботи, послуги – 422 тис. грн; 
інші поточні зобов’язання – 9 419 тис. грн. 
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розташування  

З
аг

ал
ьн

а 

п
л
о
щ

а 

(м
2

) 
 

Р
еє

ст
р
ац

ій
н

и
й

 

н
о
м

ер
  

Ф
у
н

к
ц

іо

н
ал

ьн
е 

в
и

к
о
ри

ст

ан
н

я 
 Підстава  

виникнення права  

власності  

Форма власності 
та власник  

1. Комплекс  Хмельницька обл.,  
Дунаєвецький р-н,  

смт Дунаївці, 
вул. Лермонтова, 1  

7
9
8
0
4
,4

8
  

 

1
9
2
1
5
7
1
3
6
8
2
1
8
  

В
и

к
о
р
и

ст
ов

у
єт

ьс
я 

 

за
 п

р
и

зн
ач

ен
н

ям
  

Витяг 182432327 від 
25.09.2019 (у зв’язку 

із можливим 
виділом пождепо з 
постом на два 

автомобілі та складу 
типу погребу ЦО, 
буде нова 

реєстрація)  

Державна – 

Міністерство 

аграрної 
політики та 
продовольства 

України  

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна – комплексу за адресою : 

Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1  

Назва складової частини об’єкта нерухомого майна:  Площа (м2) 

будівля адмінбудинку з їдальнею А-І  1414,6  

адміністративна будівля Б  150,7  

комплекс розподільної мережі В  69,3  

прохідна № 2 Г  22,9  

туалет Д  3,4  

будівля пекарні Е  185,7  

споруда теплогенераторної № 1 Є  36,8  

господарська будівля Ж  15,6  

господарська будівля З  64,1  



Назва  
Адреса  

розташування  

З
аг

ал
ьн

а 

п
л
о
щ

а 

(м
2
) 

 
Р

еє
ст

р
ац

ій
н

и
й

 

н
о
м

ер
  

Ф
у
н

к
ц

іо

н
ал

ьн
е 

в
и

к
о
ри

ст

ан
н

я 
 Підстава  

виникнення права  

власності  

Форма власності 

та власник  

пожежне ДЕПО з постом на два автомобіля И  249,6  

прохідна І  22,9  

вагова будка (елеватори) Й  320,9  

робоча будівля заготівельного  елеватора (сілосні корпуси № 1, № 3, № 5) з 
робочою баштою К  

11908,9  

приймальний пристрій залізнодорожних вагонів Л  736,0  

охоронна оглядова вишка М  36,4  

будівля млинзаводу з теплим переходом і складом готової продукції Н  12980,0  

пилова камера О  52,1  

будівля автоприйому П  821,5  

пожежна насосна станція Р  32,4  

будівля водонапірної башти С  7,6  

будівля хлораторної Т  71,2  

допоміжна будівля (резервуар запасу води) У  7,6  

пожежні водойми 3 шт., Ф  229,8  

підсобно-допоміжний корпус (кузня) Х  1053,1  

склад типу погреба ЦО, Ц  80,2  

туалет Ч  4.0  

будівля корпусу лабораторії Ш  1521,5  

пилова камера Щ  32,4  

будівля примлинового елеватора з сілосним корпусом 3 на 144  
та робочою баштою Ь  

6427,2  

будівлі прийому з залізничної дороги Ю  1696,7  

будівля склад світлого палива (ємності № 1 – № 6) Я  260,6  

будівля насосної станції рідкого палива А`  32,7  

склад світлого палива (ємності № 7 – № 17) Б`  494,9  

пожежна водойма ПВ-т-250 м3 B`  50,2  

будівля каналізаційної насосної Г`  43,1  

будівля операторської заправки палива Д`  9,4  

заправні колонки Е`  13,6  

склад рідкого палива Є`  82,8  

туалет Ж`  1,8  

будівля ПГА-25 резервної площадки з бункером З`  99,1  

автопідйомник ГУАР–30 И`  67,7  

поточна лінія примлинового елеватора І`  206,9  

сушилка 3–4 Й`  131,9  



Назва  
Адреса  

розташування  

З
аг

ал
ьн

а 

п
л
о
щ

а 

(м
2
) 

 
Р

еє
ст

р
ац

ій
н

и
й

 

н
о
м

ер
  

Ф
у
н

к
ц

іо

н
ал

ьн
е 

в
и

к
о
ри

ст

ан
н

я 
 Підстава  

виникнення права  

власності  

Форма власності 

та власник  

відпускний пристрій погрузки зерна на ж/д К`  95,7  

зерносклад №18 Л`  1161,2  

зерносклад №17 М`  1164,1  

зерносклад №15 Н`  1206,0  

зерносклад №16 О`  1211,7  

зерносклад №12 П`  1185,7  

зерносклад №13 Р`  1187,6  

зерносклад №14 С`  1234,1  

акумулююча станція Т`  59,4  

склад солі У`  13,5  

будівля котельні з димовою трубою Ф`  690,6  

будівля теплиці Х`  920,9  

скважина артезіанська 75м Ц`  32,1  

градірня відкритого типу з каркасом Ч`  50,3  

градірня відкритого типу Ш`  69,0  

будівля електростанції Щ`  605,6  

автопідйомник ПГА–15 Ь`  28,8  

автопідйомник (АВС–50) Ю`  103,6  

кукурудзяна сушилка Я`  215,2  

молотильно калібровочний цех А”  474,1  

камерна сушилка Б”  767,0  

автопідйомник ПГА–15 В”  28,8  

автопідйомник Г”  63,5  

камерна сушілка № 2 Д”  1442,8  

туалет Е”  1,6  

туалет Є”  1,2  

тепловозного ДЕПО Ж”  150,9  

вагова будка ДЕПО З”  9,2  

розподільчий пункт И”  8,3  

зерносклад №8 І”  1222,9  

зерносклад №7 Й”  1219,9  

хлібоприймальна дільниця К”  51,7  

будівля насіневоочищуючої станції Л”  827,5  

будівля бункерів відходів на 4 проїзди (ЛАРІ) М”  778,0  

сушарка 5 складу Н”  204,9  



Назва  
Адреса  

розташування  

З
аг

ал
ьн

а 

п
л
о
щ

а 

(м
2
) 

 
Р

еє
ст

р
ац

ій
н

и
й

 

н
о
м

ер
  

Ф
у
н

к
ц

іо

н
ал

ьн
е 

в
и

к
о
ри

ст

ан
н

я 
 Підстава  

виникнення права  

власності  

Форма власності 

та власник  

пристрій для погрузки в ж/д вагони О”  70,11  

зерносклад №10 П”  1185,9  

зерносклад №11 Р”  1202,8  

будівля електроцеху С”  723,5  

туалет Т”  3,4  

будівля підсобного господарства У”  233,3  

сушилка з топкою №2 Ф”  53,1  

робоча башта сушилки №2 Х”  139,2  

РГП Ц”  5,3  

бетонний вузол Ч”  7,8  

господарська будівля Ш”  10,0  

зерносклад №9 Щ”  1199,6  

автопідйомник ГУАР–30 Ь”  146,8  

зерносклад №6 Ю”  1210,5  

сушильня з опаленням Я”  45,8  

цех грануляції комбікорму А’’’  197,3  

зерносклад № 4 Б’’’  1267,1  

зерносклад № 5 В’’’  1438,0  

комбікормовий завод Г’’’  1161,4  

склад готової продукції силосного типу комбікормового заводу Д’’’  258,3  

приймальний пристрій залізничних вагонів комбікормового заводу Е’’’  240,1  

склад напільного типу для солі № 2 Є’’’  281,1  

склад напільного типу для сировини № 3 Ж’’’  1204,5  

робоча башта комбікормового заводу З’’’  18,1  

туалет І’’’  1,4  

піднавіс Й’’’  332,0  

пожежна насосна К’’’  5,1  

склад напільного типу №0 Л’’’  938,9  

склад напільного типу для сировини № 1 М’’’  955,7  

склад готової продукції силосного типу Н’’’  1211,9  

будівля на три проїзди О’’’  403,1  

туалет П’’’  1,2  

будівля душової Р’’’  101,2  

будівля котельні С’’’  282,8  

будівля конюшні У’’’  101,5  



Назва  
Адреса  

розташування  

З
аг

ал
ьн

а 

п
л
о
щ

а 

(м
2
) 

 
Р

еє
ст

р
ац

ій
н

и
й

 

н
о
м

ер
  

Ф
у
н

к
ц

іо

н
ал

ьн
е 

в
и

к
о
ри

ст

ан
н

я 
 Підстава  

виникнення права  

власності  

Форма власності 

та власник  

будівля контори Ф’’’  110,0  

теплиця Х’’’  135,5  

автогараж з битовками Ц’’’  532,7  

гараж для автомашин Ч’’’  277,5  

піднавіс на 6 машин Ш’’’  435,8  

автогараж Щ’’’  65,9  

прохідна № 1 Ь’’’  14,3  

будівля візіровочного пункту Ю’’’  64,8  

будівля контори Я’’’  579,7  

будівля адміністративного будинку А’’’’  229,1  

автопідйомник ГУАР–30 Б’’’’  42,1  

насосна станція В’’’’  8,3  

пристрій для погрузки в ж/д вагони готової продукції Г’’’’  399,5  

топка сушилки 5,9(6/7,5) ДСП–32 Д’’’’  69,7  

2. Нежитлова 
будівля (ковбасний 
цех, 1 А–1)  

Хмельницька 
область, 
Дунаєвецький р–н, 

смт Дунаївці, вул. 
Лермонтова, 1-В  

7
6
6
,1

  

3
2
7
2
9
6
3
3
  

Н
е 

в
и

к
о
ри

ст
о
в
у
єт

ь

ся
  

 

Свідоцтво про право 
власності, САЕ № 
273213, 26.01.2011  

Державна –  
Державний 
комітет України 

з державного 
матеріального 

резерву 

3. Комплекс: 
будівля 
колишнього 

дитсадка, сарай, 
вбиральня  

Хмельницька 
область, 
Дунаєвецький р-н, 

смт Дунаївці, вул. 
Шкільна, 2а  

–  –  Н
е 

в
и

к
о
ри

ст
о
в
у

єт
ьс

я 
  

Балансоутримувачем 
здійснюються 
заходи по реєстрації 

права власності  

–  

4. Комплекс: 

будівля підсобного 
господарства, 
сарай  

Хмельницька 

область, 
Дунаєвецький р-н, 
смт Дунаївці, вул. 

Травнева, 1а  

–  –  Н
е 

в
и

к
о
ри

ст
о
в
у

єт
ьс

я 
  

Балансоутримувачем 

здійснюються 
заходи по реєстрації 
права власності  

–  

5. Об’єкт 
незавершеного 

будівництва 
«Спортивно-
оздоровчий 

комплекс»  

Хмельницька 
область, 

Дунаєвецький р-н, 
смт Дунаївці, вул. 
Лермонтова, 11-а  

–  –  –  

Балансоутримувачем 
здійснюються 

заходи по реєстрації 
права власності  

–  

6. Об’єкт 
незавершеного 

будівництва 
«Елеватор 
комбікормового 

заводу»  

Хмельницька 
область, 

Дунаєвецький р-н, 
смт Дунаївці, вул. 
Лермонтова, 1  

–  –  –  

Балансоутримувачем 
здійснюються 

заходи по реєстрації 
права власності  

–  



Назва  
Адреса  

розташування  

З
аг

ал
ьн

а 

п
л
о
щ

а 

(м
2
) 

 
Р

еє
ст

р
ац

ій
н

и
й

 

н
о
м

ер
  

Ф
у
н

к
ц

іо

н
ал

ьн
е 

в
и

к
о
ри

ст

ан
н
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 Підстава  

виникнення права  

власності  

Форма власності 

та власник  

7. Об’єкт 

незавершеного 
будівництва 

«Прибудова до 
житлового 
будинку»  

 

–  –  –  

Балансоутримувачем 

здійснюються 
заходи по реєстрації 

права власності  

–  

 

Відомості про земельні ділянки 

Н
аз

в
а 

 

Адреса  
розташування  

П
л
о
щ

а 

зе
м

ел
ьн

о
ї 

д
іл

ян
к
и

(м
2
) 

 

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 

 

Хмельницька 
область, 

Дунаєвецький 
р-н, смт 

Дунаївці, вул. 
Лермонтова, 1  

2
6
,4

0
7
7
  

6821855300:00:024:0065  Розміщення та 
експлуатація 

основних, 
підсобних і 

допоміжних 
будівель та 
споруд 

підприємств 
переробної, 

машинобудівної 
та іншої 
промисловості  

Дунаєвецька селищна 
рада охоронна зона 

навколо (вздовж) 
об’єкта енергетичної 

системи – 1,8753 га, 
охоронна зона навколо 
(вздовж) об’єкта 

енергетичної системи – 
0,1524 га, право проїзду 

на транспортному 
засобі по наявному 
шляху – 0,0065 га 

З
ем

ел
ьн

а 
д
іл

ян
к
а 

 

Хмельницька 
область, 
Дунаєвецький 

р-н, смт 
Дунаївці, вул. 

Лермонтова, 1-
В  

0
,4

2
2
5
  

6821855300:00:024:0059  Розміщення та 
експлуатація 
основних, 

підсобних і 
допоміжних 

будівель та 
споруд 
підприємств 

переробної, 
машинобудівної 

та іншої 
промисловості  

Дунаєвецька селищна 
рада охоронна зона 
навколо (вздовж) 

об’єкта енергетичної 
системи – 0,1251 га, 

охоронна зона навколо 
(вздовж) об’єкта 
зв’язку – 0,0230 га 

З
ем

ел
ьн

а 

д
іл

ян
к
а 

 

Хмельницька 

область, 
Дунаєвецький 
р-н, смт 

Дунаївці, вул. 
Шкільна, 2-А  

0
,4

5
4
1
  

6821855300:00:007:0042  Будівництво та 

обслуговування 
будівель закладів 
освіти  

Дунаєвецька селищна 

рада  охоронна зона 
навколо (вздовж) 
об’єкта енергетичної 

системи – 0,0081 га 

З
ем

ел
ьн

а 

д
іл

ян
к
а 

 Хмельницька 

область, 
Дунаєвецький 

р-н, смт 

0
,4

5
  

Державний акт не 

передбачає наявність 
кадастрового номера  

Для дитячого 

садка  

Дунаєвецька селищна 

рада  



Н
аз

в
а 

 

Адреса  
розташування  

П
л
о
щ

а 

зе
м

ел
ьн

о
ї 

д
іл

ян
к
и

(м
2
) 

 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  

Цільове 

призначення 
земельної 
ділянки  

Форма власності, 
підстава на право 

користування 
земельною ділянкою, 

інформація 

про обтяження  

Дунаївці  

З
ем

ел
ьн

а 

д
іл

ян
к
а 

 Хмельницька 
область, 

Дунаєвецький 
р-н, смт 

Дунаївці  

0
,5

9
  

Державний акт не 
передбачає наявність 

кадастрового номера  

Для 
гідросвердловин 

№ 1 і 4  

Дунаєвецька селищна 
рада  

З
ем

ел
ьн

а 

д
іл

ян
к
а 

 Хмельницька 
область, 

Дунаєвецький 
р-н, смт 
Дунаївці  

3
,9

5
  

Державний акт не 
передбачає наявність 

кадастрового номера  

Очисні споруди  Дунаєвецька селищна 
рада  

З
ем

ел
ьн

а 

д
іл

ян
к
а 

 Хмельницька 
область, 
Дунаєвецький 

р-н, смт 
Дунаївці  

5
,2

5
  

Державний акт не 
передбачає наявність 
кадастрового номера  

Житлової зони, 
стадіону та 
спорткомплексу  

Дунаєвецька селищна 
рада  

З
ем

ел
ьн

а 

д
іл

ян
к
а 

 Хмельницька 

область, 
Дунаєвецький 

р-н, смт 
Дунаївці  

0
,4

2
  

Державний акт не 

передбачає наявність 
кадастрового номера  

Для ковбасного 

цеху  

Дунаєвецька селищна 

рада  

З
ем

ел
ьн

а 

д
іл

ян
к
а 

 Хмельницька 

область, 
Дунаєвецький 
р-н, смт 

Дунаївці  

2
7
,5

4
  

Державний акт не 

передбачає наявність 
кадастрового номера  

Для промислової 

зони  

Дунаєвецька селищна 

рада  

З
ем

ел
ьн

а 

д
іл

ян
к
а 

 Хмельницька 
область, 

Дунаєвецький 
р-н, смт 

Дунаївці  

1
,8

2
  

Державний акт не 
передбачає наявність 

кадастрового номера  

Для 
гідросвердловин 

№ 2 і 3  

Дунаєвецька селищна 
рада  

 

Відомості про договори зберігання  

№ 
з/п 

Зберігач  Назва об’єкта   
Реквізити договору зберігання  

та термін його дії  

1  Державне підприємство 
«Дунаєвецький комбінат 

хлібопродуктів»  

Матеріальні 
цінності 

державного 
резерву  

Договір № юр-2зб/351-2009 від 08.01.2009 
відповідального зберігання матеріальних 

цінностей державного резерву. Термін дії – 
протягом усього терміну зберігання. 

 

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:  



№ 

з/п  
Назва активу  Кількість  

Одиниці 

виміру  

Балансова вартість 

(тис. грн) 

1  60-квартирний житловий будинок  1  шт.  4916,975  

2  Водоканал   шт.  53,25  

 у т.ч.:     

 Каналізаційна насосна (коло школи)  1  шт.  26,605  

 Насос К-90-35  1  шт.  0  

 Ел. тельфер на 1т  1  шт.  0  

 Насос К90/35А  1  шт.  0  

 Трансформаторна підстанція (школа)  1  шт.  26,645  

3  Очисні споруди   шт.  312,607  

 у т.ч.:     

 Установки для доочистки витоків  1  шт.  70,814  

 Адмінбитовий корпус  1  шт.  21,261  

 Будівля котельні 6-24м  1  шт.  24,096  

 Ілові площадки  4  шт.  0  

 Будівля насосної станції №1  1  шт.  15,019  

 Будівля насосної станції  1  шт.  26,474  

 Виробничодопоміжна будівля з 
трансформаторною підстанцією ВЛ-10кВ  

1  шт.  30,944  

 Трансформаторна підстанція  1  шт.  0  

 РКНС №3 (перекачка в річку)  1  шт.  2,73  

 Будівля хлораторної 6/12м.  1  шт.  0  

 Блок ємкостей Л/24м.  1  шт.  96,561  

 Піскоуловлювачі (2 шт.)  2  шт.  2,937  

 Площадка компості (ємності 2 шт.)  2  шт.  0,912  

 Лінія ел. Передачі  1  шт.  0  

 Внутріплощ. техн. комунікації  1  шт.  0  

 Збірний трубопровод  1  шт.  12,706  

 Каскад (ж/б ємності 5 шт.)  5  шт.  0  

 Башня Рожновського (водонапірна башня)  1  шт.  0  

 Під’їзна дорога (4223,5 кв. м)  1  шт.  2,4  

 Огорожа території 950 м  1  шт.  4,789  

 Трубопроводи стічних витоків  1  шт.  0,24  

 Трубопровід подачі стічних витоків  1  шт.  0,724  

 Електротельфер 2т  1  шт.  0  

 Електротельфер 2т  1  шт.  0  

 Цистерна для рідкого палива   1  шт.  0  



№ 

з/п  
Назва активу  Кількість  

Одиниці 

виміру  

Балансова вартість 

(тис. грн) 

 Таль електрична вантажна  1  шт.  0  

 Димова труба діаметр 0,5 м  1  шт.  0  

 Насос К90/55 з електродвигуном  1  шт.  0  

 Водяний насос   1  шт.  0  

 Насос СМ-150-125-315  2  шт.  0  

 Засувки діаметром 200  4  шт.  0  

 Засувки діаметром 150  10  шт.  0  

 Комплект розподільчих мереж   1  шт.  0  

4  Пожежна безпека   шт.  676,414  

 в т.ч.:     

 Пожежне депо з постом на 2 автомашини з 
майном пожежної безпеки  

1  шт.  306,774  

 Пожежна автомашина Урал-375  1  шт.  163,96  

 Пожежна автомашина ЗІЛ-131  1  шт.  205,68  

5  Відомча воєнізована охорона     

 в т.ч.:     

 Гвинтівка ІЖ-18№1 4/247  1  шт.  0  

 Пістолети газові  6  шт.  0  

 Гвинтівка ІЖ 9520065;ІЖ9519688  2  шт.  0  

 Патрони 12/70 мисливські  300  шт.  0  

 Патрони  4  шт.  0  

 Патрони газові  35  шт.  0  

 Патрони 12/70 мисливські  40  шт.  0  

 Набої мисливські  6  шт.  0  

 Набої газові  16  шт.  0  

 Карабін  6  шт.  0  

 Гвинтівка ИПС-38  1  шт.  0  

6  Склад типу погреба цивільної оборони  
(ПРУ №84940) з майном цивільної  

оборони  

1  шт.  67,721  

 Разом  482  шт., м2, п.г.  6026,967  

 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і 
розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежі 

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

№ 2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 12,765 т. 

 (тонн, з трьома десятковими знаками) 



Код забруднюючих 

речовин  
і парникових газів  

Найменування забруднюючих речовин і 
парникових газів  

Кількість викинутих  

в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин 

і парникових газів  

А  Б  1  

00000  Всього по підприємству (без урахування 

діоксиду вуглецю)  

12,765  

03000  Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок (мікрочастинки та волокна)  

4,688  

04000  Сполуки азоту  0,152  

06000  Оксид вуглецю  4,309  

11000  Неметанові леткі органічні сполуки 

(НМЛОС)1  

3,598  

12000  Метан  0,018  

07000  Крім того, діоксид вуглецю  –  

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

підприємству – 390,56 т. 

 (тонн, з трьома десятковими знаками) 

Найменування 

відходів  

Батареї та 
акумулятори 

інші 

зіпсовані або 
відпрацьовані  

Лампи 

люмінесцентні 
та відходи, які 
містять ртуть, 

інші зіпсовані 
або 

відпрацьовані  

Масла та 

мастила 
моторні, 

трансмісійні, 

інші зіпсовані 
або 

відпрацьовані  

Шини, зіпсовані 

перед початком 
експлуатації, 

відпрацьовані, 

пошкоджені чи 
забрудненні під час 

експлуатації  

Залишки 
зернові від 

очищення 
зерна  

Утворилося 
відходів протягом 
року  

0,120  0,010  0,050  0,120  390,260  

Передано відходів 

на сторону – 
усього  

0,120  0,010  0,050  0,120  390,260  

у тому числі       

для утилізації  0,120  0,010  0,050  0,120  390,260  

 

3. Екологічні платежі за 2020 рік (згідно з формою №1 – екологічні витрати (річна) фактично 
сплачено усього – 2,51тис. грн., у т.ч.: 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 
2,348 тис. грн.; 

за розміщення відходів – 0,162 тис. грн. 

4. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 07 травня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціонну час його проведення. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової 

ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для 



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

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

кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

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

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

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами). 
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець 

зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або 
опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі - дозвіл 
на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію  

встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. 
Відповідно до Закону України «Про приватизацію  державного і комунального майна» покупець 

стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного 
користування земельною ділянкою. 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України  

«Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами –187 637 810,21 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни– 93 818 905,1 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 93 818 905,1 грн (безурахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами –18 763 781,02 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 381 890,51 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 9 381 890,51 гривень (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ:  

Покупець об’єкта приватизації зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити : 

1. Збереження основних видів діяльності підприємства протягом трьох років : 

52.10 Складське господарство; 

10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості; 

10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; 

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. 
2. Виконання колективного договору, який діє на підприємстві на дату переходу права власності, 

протягом строку його дії, а після закінчення строку його дії – укладення нового або внесення змін до 

укладеного договору в установленому законодавством порядку та забезпечення його виконання (ст. 9 
Закону України «Про колективні договори і угоди»). 

3. Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо 
користування підприємством: 

дотримання нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними 

водами; 
додержуватись дозволів та договорів на спільне водовідведення; 

дотримуватись нормативів згідно дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами. 



4. Недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового 
власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права 

власності (пункт 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна») . 
5. Виконання заходів цивільного захисту та пожежної безпеки відповідно до вимог Кодексу 

цивільного захисту України (статті 20,32,55 Кодексу цивільного захисту України). 
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, 

не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця 

відповідно до вимог частини третьої статті 27 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 України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях  

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

Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 
код за ЄДРПОУ 42964094 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта:  

понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00. 

Телефон : (0382) 72-09-40, е-mail: natalia_68@spfu.gov.ua.  
Відповідальна особа:  
від регіонального відділення: Капранова Наталія Василівна, тел. (0382) 72-09-40; 

від Державного підприємства «Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів»: директор Ковбасюк Надія 
Митрофанівна, тел. +380385871049 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій  області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 01.04. 
2021 № 200-у. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-26-000005-2. 

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 – 1 876 378,1 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 938 189,05 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 938 189,05 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 



Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.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. 


