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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях про продаж об’єкта малої приватизації –  

єдиного майнового комплексу державного підприємства  

«Вінницький експертно-технічний центр Держпраці»  

за адресою: 21100, м. Вінниця, пров. Цегельний, 12 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Вінницький експертно-технічний центр Держпраці». 

Місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, пров. Цегельний, 12. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21727350. 
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021 – 23 особи. 

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: 71.20 – Технічні випробування та дослідження. 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 2020 рр. – 28313,00 тис. грн. 
Основна номенклатура продукції: 

За КВЕД 71.20 – Технічні випробування та дослідження 
проведення обстеження стану безпеки промислового виробництва для отримання дозволу згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107; 
експертиза декларації безпеки, робочого проекту; 
експертне обстеження та технічний огляд котлів, посудин, вантажопідіймальних кранів, 

підйомників, атракціонної техніки технологічних транспортних засобів, ліфтів, трубопроводів пари 
та гарячої води; 

оцінка відповідності НПАОП механізмів ; 
експертне обстеження та електричні вимірювання електроустаткування; 
санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу для 

атестації робочих місць за умовами праці. 
За КВЕД 85.59 – Інші види освіти, н.в.і.у. 

навчання нормативно-правових актів з питань охорони праці. 

Обсяг та основна номенклатура продукції 

(робіт, послуг) 

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

тис. грн 

2018 р. 10438,0 9920,0 

2019 р. 10798,0 10228,0 

2020 р. 7077,0 6504,0 

І квартал 2021 р. 952,0 838,0 

 

 

 

 

 



Основні показники 

господарської діяльності підприємства  

за останні три роки 

№ 
з/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 
І квартал 
2021 р. 

1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 4344 6194 3141 2860 

1.1 Необоротні активи тис. грн 784 486 415 385 

1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 38 30 22 20 

1.1.2 Балансова вартість незавершених 
капітальних інвестицій 

тис. грн – 8 5 5 

1.1.3 Балансова вартість основних засобів  тис. грн 746 448 388 360 

1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн – – – – 

1.2 Оборотні активи тис. грн 3560 5708 2726 2475 

1.2.1 запаси тис. грн 174 167 111 116 

1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість 

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

тис. грн 1972 1711 2107 2140 

1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 1193 3362 412 168 

2. Пасиви тис. грн 4344 6194 3141 2860 

2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн 2449 2462 2298 1977 

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

тис. грн – – – – 

 

№ 
з/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 
І квартал 
2021 р. 

2.3 Поточні зобов’язання, в тому 

числі: 

тис. грн 1895 3732 843 883 

2.3.1 поточна кредиторська 
заборгованість сумарна (форма 
№ 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 

1670) 

тис. грн 1632 3368 548 635 

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 10576 10990 7158 952 

3.1 Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

тис. грн 10438 10798 7077 952 

3.2 Інші операційні доходи  тис. грн 138 183 81 – 

3.3 Інші фінансові доходи  тис. грн – 9 – – 

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 10046 10254 7372 1274 



№ 
з/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 
І квартал 
2021 р. 

4.1 Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

тис. грн 6974 7147 5120 973 

4.2 Адміністративні витрати тис. грн 2692 2434 2062 249 

4.3 Витрати на збут тис. грн 11 – 2 1 

4.4 Інші операційні витрати тис. грн 167 375 188 51 

4.5 Інші витрати тис. грн 86 137 – – 

4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 116 161 – – 

5. Чистий прибуток (збиток)  + ,- тис. грн 530 736 -214 -322 

6. Середня кількість всіх 

працівників 

 осіб 36 30 28 23 

7. Фонд оплати праці усіх 
працівників 

тис. грн 6078 5259 4078 702 

8. Середньомісячна заробітна плата грн  14069,4 14608,3 12136,9 10173,9 

 

Станом на 31.03.2021: 
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 

Заборгованість із заробітної плати – 129,0 тис. грн; 
розрахунки з бюджетом – 70,0 тис. грн ; 

розрахунки зі страхуванням – 28,0 тис. грн 
Поточна кредиторська заборгованість: 
за одержаними авансами – 336,0 тис. грн; 

інша кредиторська заборгованість – 72,0 тис. грн. 
Нерухоме майно відсутнє. 

Земельна ділянка відсутня. 
ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці» розташоване в орендованому приміщенні 

площею 389,92 м2 на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі поштамту у м. Вінниця, 
вул. Соборна № 8 згідно з договором оренди № 05Е000-554/19 від 28.10.2019. Строк дії договору – 

до 31.08.2022. 
Відомості про транспортні засоби : 

1. Автомобіль Chevrolet Evanda, 2005 року випуску, АВ0182СМ; 
2. Автомобіль Chevrolet Lacetti, 2007 року випуску, АВ0227СМ; 
3. Автомобіль Renault Megane, 2008 року випуску, АВ0183СМ; 

4. Автомобіль Renault Koleos, 2011 року випуску, АВ0225СМ; 
5. Автомобіль Fiat Scudo, 2004 року випуску, АВ0184СМ. 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у 
навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на підприємстві не утворюються і не 
зберігаються. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 05.07.2021. 

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, із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 



торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону. 

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

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Вінницький експертно-

технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21727350, за адресою: 21100, м. Вінниця, пров. 
Цегельний, 12 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

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

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Вінницький експертно-
технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21727350, за адресою: 21100, м. Вінниця, пров. 
Цегельний, 12 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 усіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного 
користування земельною ділянкою. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 2 859 817,44 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 429 908,72 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 429 908,72 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону з умовами – 285 981,74 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 142 990,87 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 142 990,87 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Вінницький експертно-

технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21727350, за адресою: 21100, м. Вінниця, пров. 

Цегельний, 12 зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити : 
недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника 

чи уповноваженого ним органу впродовж 6 місяців (за винятком звільнення на підставі пунктів 3, 4, 
7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України); 

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетами усіх рівнів та державними цільовими 

фондами протягом 1 місяця; 
погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства, яка склалася на момент 

переходу права власності впродовж 3 місяців. 

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 Вінницькій та 

Хмельницькій областях 



Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42964094 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

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

у робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем розташування об’єкта. 
Телефони : (0432) 55-28-31, (067) 963-89-63, E-mail: dpvinetc@ukr.net. 
Відповідальна особа: Янковий Леонід Петрович, виконуючий обов’язки директора ДП «Він-

ницький експертно-технічний центр Держпраці». 
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса 
вебсайта: /http://www.spfu.gov.ua/ 

Телефон для довідок (0432) 67-27-46. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій  
областях від 21.05.2021 № 731. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-20-000006-1. 
Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 28 598,17 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 14 299,09 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 14 299,09 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. 
 

 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового 

комплексу державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «ЕЛМІС», код за 

ЄДРПОУ 20473002, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Особливе конструкторське бюро «ЕЛМІС». 

Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 20473002. 
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2020 – 1 особа. 



Основним видом діяльності відповідно до Статуту є ремонт і технічне обслуговування машин і 
устаткування промислового призначення. 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг),  

у тому числі експортної (за наявності) 

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

2018 р. – – 

2019 р. – – 

2020 р. – – 

 

Основні показники 

господарської діяльності ДП «ОКБ «ЕЛМІС» 

за останні три роки 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 1139,7 1120,4 1089,2 

1.1 Необоротні активи тис. грн 46,6 26,9 7,2 

1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів  – – – 

1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних 

інвестицій  

тис. грн – – – 

1.1.3 Балансова вартість основних засобів  тис. грн 46,6 26,9 7,2 

1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн – – – 

1.2 Оборотні активи тис. грн 1093,1 1093,5 1082,0 

1.2.1 запаси тис. грн 964,5 964,5 964,5 

1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма 

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

тис. грн 3,9 4,3 4,2 

1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 124,3 124,3 112,9 

2. Пасиви тис. грн 1139,7 1120,4 1089,2 

2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн 901,0 854,9 809,8 

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

тис. грн – – – 

2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 238,7 265,5 279,4 

2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна 
(форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670) 

тис. грн 238,7 265,5 279,4 

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 31,1 38,0 39,0 

3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

тис. грн 31,1 38,0 39,0 

3.2 Інші операційні доходи  тис. грн – – – 



№ 
з/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

3.3 Інші фінансові доходи  тис. грн – – – 

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 75,5 84,1 84,1 

4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

тис. грн – – – 

4.2 Адміністративні витрати тис. грн – – – 

4.3 Витрати на збут тис. грн – – – 

4.4 Інші операційні витрати тис. грн 75,5 84,1 84,1 

4.5 Інші витрати тис. грн –  – – 

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

5. Чистий прибуток (збиток)  + , - тис. грн -44,4 -46,1 -45,1 

6. Середня кількість всіх працівників чол. 1 1 1 

7. Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн 22,6 23,8 22,9 

8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн 1,9 2 1,9 

 

Станом на 31.12.2020: 
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість, у тому числі: 

товари, роботи послуги – 1,2 тис. грн; 
розрахунками з бюджетом – 2,2 тис. грн; 

розрахунками зі страхування – 272,0 тис. грн; 
розрахунками з оплати праці – 2,0 тис. грн. 
Інші поточні зобов’язання – 2,0 тис. грн. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса 

розташування 

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 
номер 

Функціональне 
використання 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма 
власності 

та власник 

Корпус 
№ 1 

літ. В 

м. Запоріжжя, 
вул. Новобудов, 

7 

9339,5 м2 
, розмір 
частки 

3/50 

203320323101 

Будівлі 
підприємств 

машинобудування 
та 

металообробної 
промисловості 

Свідоцтво про право 
власності /САС 

№ 099715/ 
19.05.2008/ 

Виконавчий комітет 
Запорізької міської 
ради; наказ Фонду 

державного майна 
України від 

27.12.2019 № 1560 

Державна, 
в особі 

Фонду 
держав-

ного 
майна 
України  

 
Відомості про земельні ділянки (площа, кадастровий номер, цільове використання, право 

власності/використання) які використовує підприємство, умови їх використання: земельна 
ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно. 

 

 

 

 

 



Перелік майна,  

яке передане в оренду,  

станом на 31.12.2020 

№ 
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 Фізична 

особа – 
підприємець 

Нежитлове 

приміщення корпусу 
№ 1 (літ. В), а саме: 
частина майстерні 

№ 52 площею 

132,5 м2, кабінет 
№ 56 площею 

54,4 м2, кладова 
№ 5601 площею 

3,10 м2  

190,0 

Обробка 

металевої 
продукції 

№ 12/02.15 від 

12.02.2015, 
додаткові угоди 
від 10.03.2017 

та від 08.03.2019, 
10.03.2023 

18,91 

 
На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації. 

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і 
розміщення відходів відсутні. Екологічний податок не нараховується. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ З УМОВАМИ: 23 червня 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; 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства «Особливе конструкторське 
бюро «ЕЛМІС», код за ЄДРПОУ 20473002, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, 

вул. Новобудов, 7, 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства «Особливе конструкторське 

бюро «ЕЛМІС», код за ЄДРПОУ 20473002, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Новобудов, 7, 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 – 1 089 200,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 544 600,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 544 600,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 108 920,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 54 460,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 54 460,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Особливе конструкторське 

бюро «ЕЛМІС», код за ЄДРПОУ 20473002, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Новобудов, 7 зобов’язаний забезпечити: 

погашення протягом одного місяця з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації 

боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, 
що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої 

заборгованості); 
недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця, чи  

уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення 

на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю 
України), протягом шести місяців від дати переходу до покупця права власності (п. 7 ст. 26 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна»); 
внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців щодо прийнятого рішення про припинення юридичної особи – державного підприємства 

«Особливе конструкторське бюро «ЕЛМІС» (код за ЄДРПОУ 20473002) шляхом реорганізації, 
протягом трьох місяців після підписання акта приймання-передачі. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється  за 

такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок UA958201720355549003000055549. 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ. 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти). 

Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця 
здійснюється за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA748201720355219003000055549. 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ. 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти). 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження 
об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7. 

Телефон :  + 3 8 096 122 63 64, e-mail: olegashushunoff@gmail.com. 



Відповідальна особа: Шушунов Олег Юрійович. 
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України  

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  областях, адреса: 49000, м. Дніпро, 
вул. Центральна, буд. 6, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua. 

Контактна особа: Ткаченко Ольга Анатоліївна, телефон для довідок: (061) 226-07-76, 
reform2_23@spfu.gov.ua, olha.tkachenko@spfu.gov.ua.  

Для детального ознайомлення з об’єктом приватизації підготовлено віртуальну кімнату даних, яка 

містить повну інформацію щодо об’єкта приватизації, переглянути її можливо за посиланням: 
https://investroom.spfu.gov.ua/v3/FOND_DERZhAVNOGO_MAYNA_UKRAYiNI/#/documents?path=26

3:541:693. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій  
та Кіровоградській областях від 21.05.2021 № 12/1-340. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-11-000001-3. 
Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 (тридцять) календарних днів. 
Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 10 892,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 5 446,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 5 446,00 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта державної власності – комплексу за адресою: 

м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3, що перебуває на балансі Регіонального офіса водних 

ресурсів 

у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 01038861) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: комплекс. 

Місцезнаходження: м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3. 

Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у Кіровоградській області, код за ЄДРПОУ 
01038861, адреса: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29, тел. (052) 224-09-66. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Комплекс 

м. 
Кропивницький, 
проїзд 

Аджамський, 3 
3761,8 2043252235101 

Будівля 
складу, ангар 
тощо та їх 

частини 

Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 

майно про 
реєстрацію права 

власності, 
№ 202378056 від 
28.02.2020  

Державна. 
Державне 
агентство 

водних 
ресурсів 

України, 
код за 
ЄДРПОУ 

37472104 

 

До складу об’єкта входять: А – адміністративна будівля (363,6 м2, двоповерхова, стіни цегляні, 

перекриття – залізобетонні плити); Б – будинок охорони (18,4 м2, стіни цегляні, перекриття – 

дерев’яні балки); В – майстерня (332,3 м2, стіни – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити); 

Г – гараж (644,7 м2, стіни – плити БМБ, перекриття – залізобетонні плити); Д – пожежна водойма 

(441 м3, залізобетонні плити); ЗЗ1З2 – котельня (149,6 м2, стіни цегляні, плити БМБ, перекриття – 

залізобетонні плити); К – склад (1808,6 м2, стіни – плити БМБ, перекриття – залізобетонні плити); 

Л – склад (410,4 м2, стіни – плити БМБ, перекриття – залізобетонні плити); М – будівля 

трансформаторної підстанції (34,2 м2, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити, обладнання: 
трансформатор ТМГ 160-10/0,4, висока сторона (10 кВ), комірки КСО-272 – 5 шт., низька сторона 
(380 В), панелі ЩО-70 – 3 шт., лічильник використання електроенергії – 3 шт.); Н – прожекторна 

щогла (висота 24 м); N-N2 – огорожа; І – замощення (загальна площа – 18 195,5 м2); багаторічні 
насадження – 160 од. (сосна – 1, береза – 1, груша – 1, слива – 8,  
яблуня – 101, вишня – 15, абрикоса – 25, горіх – 8). Стан об’єкта задовільний, роки спорудження – 

1990-1991. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва 
Адреса  

розташування 

Площа 
земельної 

ділянки 
(га) 

Кадастровий номер 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки  

Форма власності,  

підстава на право  
користування  

земельною ділянкою,  
інформація 

про обтяження 

Земельна 

ділянка 

м. 

Кропивницький, 
проїзд 

Аджамський, 3 

2,5501 3510100000:08:051:1011 

11.02 – Для 

розміщення та 
експлуатації 

основних, 
підсобних і 
допоміжних 

будівель та 
споруд 

підприємств 
переробної, 
машинобудівної 

та іншої 
промисловості 

Державна. Витяг з 

Державного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно про 
реєстрацію іншого 
речового права від 

06.09.2019 
№ 180009450; 

відомості про 
обмеження у 
використанні 

земельної ділянки не 
зареєстровані 

 



Перелік майна,  

яке передано в оренду,  

станом на 11.05.2021 

№ 
з/п 

Орендар 
Назва об’єкта 

оренди 

Орендована 

площа, м2 

Цільове 
призначення 

оренди 

Реквізити 
договору оренди 

та термін його дії 

Орендна 

плата 
(за березень 

2021 року), 
грн 

1 ФОП Шимс 
Олександр 

Анатолійович 

Приміщення 
складу площею 

456,0 м2 
456,0 

Розміщення 
сільгосптехніки 

та обладнання 

Від 14.05.2019 
№ 26-34/19, до 

12.05.2022 
включно 

5212,74 

2 ПП «Млинок 
2015» 

Приміщення 
матеріального 

складу № 1 

площею 410,4 м2 

410,4 

Розміщення 
млина 

Від 05.02.2016 
№ 20-34, до 

04.12.2021 
включно 

5344,02 

 

Відповідно до частини 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального  
майна» договори оренди зберігають чинність для нового власника приватизованого майна. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 02 липня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

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

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

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта державної власності – комплексу, що розташований за адресою: 

м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3 та перебуває на балансі Регіонального офіса водних 
ресурсів у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 01038861) (далі – об’єкт приватизації), 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 року № 432. 
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 14 070 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 7 035 000,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 7 035 000,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1 407 000,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 703 500,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 703 500,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 



покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, 
наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта 

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  областях (буде зазначено в договорі купівлі-
продажу) в сумі 5 910,00 грн (п’ять тисяч дев’ятсот десять 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 України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску). 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  

області. 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти). 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташування 
об’єкта приватизації: м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 3. Контактна особа: представник ба-

лансоутримувача – Гайдук Катерина Іванівна, телефон  + 380522240966, адреса електронної пошти: 
rovrkr@davr.gov.ua. 
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; час роботи 

організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45. 
Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській  області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  

областях: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; відповідальна особа – Кравцова Галина Володимирівна, 
телефони для довідок: (0522) 33-24-00, (0522) 33-25-79; адреса електронної пошти: 

kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій  
та Кіровоградській областях від 24.05.2021 № 12/01-110. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000004-2. 
Період між аукціоном: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 (тридцять) календарних днів. 
Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 140 700,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 70 350,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 70 350,00 грн. 



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

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта державної власності – нежитлового 

приміщення, вбудованого в житловий будинок, загальною площею 76,7 м2 за адресою: 

Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4, що перебуває на балансі 

Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ  

20632802) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлове приміщення, вбудоване в житловий будинок, 

загальною площею 76,7 м2. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4. 

Назва балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській  
області, код за ЄДРПОУ 20632802, адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7а, телефон (0522) 33-

04-52. 

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, 
вбудоване 

в житловий 
будинок 
загальною 

площею 

76,7 м2  

Кіровоградська 

обл., 
м. Новомиргород, 

вул. Лесі 
Українки, 36/4 

76,7 2267853635238 

Аміністративні 

приміщення в 
житлових 

будинках 

Витяг з Держав-

ного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності, 

№ 240227432 
від 13.01.2021 

Державна. 

Пенсійний 
фонд 

України, 
код за 
ЄДРПОУ 

00035323 

 

Опис об’єкта: нежитлове приміщення, вбудоване в житловий будинок, загальною площею 76,7 м2 

на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Рік побудови – 1986. Стіни та 
перегородки – цегляні; міжповерхові перекриття – з/б плити. Наявні централізоване водопостачання, 
водовідведення та електропостачання. Приміщення від’єднано від загальної внутрішньобудинкової 

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

відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 02 липня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 



торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта державної власності – нежитлового приміщення, вбудованого в житловий 

будинок, загальною площею 76,7 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., 
м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4 та перебуває на балансі Головного управління Пенсійного 
фонду України в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 20632802) (далі – об’єкт приватизації), 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

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

10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 361 596,31 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 180 798,16 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 180 798,16 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 36 159,63 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 079,82 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 18 079,82 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 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 Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях 

Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску). 

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

Код за ЄДРПОУ 42767945. 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти). 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташування 
об’єкта приватизації: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4. Контактна 
особа: представник балансоутримувача – Костюкова Олена Валентинівна, телефон (050) 252-05-70, 

адреса електронної пошти : gu@kr.pfu.gov.ua. 
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; час роботи 
організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45. 

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській  області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  



областях: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; відповідальна особа – Восковщук Валентина 
Миколаївна, телефони для довідок: (0522) 33-24-00, (0522) 33-25-79; адреса електронної пошти: 

kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-14-000002-2. 
Період між аукціоном: 

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 – 3 615,96 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 807,98 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 807,98 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

 

 
ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській 

областях про приватизацію об’єкта малої приватизації, об’єкта незавершеного будівництва – 

садибного житлового будинку за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, 

вул. Новобудівельна, 11 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: садибний житловий будинок. 

Місцезнаходження: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11. 
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній. 
Рівень будівельної готовності: 42 %. 

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 

Садибний 
житловий 

будинок 

Луганська обл., 
Старобільський р-н, 

с. Тарабани, 
вул. Новобудівельна, 

11 

94,2 1594273644251 

1110.3 – 
Будинки 

садибного 
типу 

Витяг з 
Єдиного 

реєстру об’єктів 
державної 

власності щодо 
державного 
майна 

Державна.  
Фонд дер-

жавного 
майна 

України  

 

Опис об’єкта: окремо розташована одноповерхова будівля загальною площею 94,2 м2. Має прорізи  
для дверей та вікон, без даху. Всередині є міжкімнатні перетинки стін. Фундамент, стіни, 

міжкімнатні перетинки стін виконані із залізобетонних плит. Плити за тривалістю часу та 



атмосферних опадів місцями зруйновані. Вікна та двері відсутні. Інженерні мережі відсутні. 
Технічний стан недобудови характеризується як задовільний. Земельна ділянка та сама будівля 

поросли травою, деревами та кущами. Під’їзна дорога без покриття. 
Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті даних на сайті 

privatization.gov.ua. 
Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договори оренди 

відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 02 липня 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 (кінцевий 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 малої 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 (зі змінами). 

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

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

аукціону з умовами – 37 231,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 615,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 18 615,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 3 723,10 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 861,55 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 861,55 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 
УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 

договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 
України по Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для 

проведення оцінки об’єкта малої приватизації, об’єкта незавершеного будівництва – садибного 
житлового будинку за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, 
вул. Новобудівельна, 11, у розмірі 3 000,00 грн (три тисячі грн 00 коп.) без урахування податку на 

додану вартість. 

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 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, МФО 820172 
в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 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: UA353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA 

STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT-код: KHABUA2K 

Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA. 
SWIFT-код: BNPAUS3N 

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

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта 

приватизації: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11. 
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Сидоренко 

Наталія Володимирівна – заступник начальника управління – начальник відділу приватизації, 

управління державним майном та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Донецькій та Луганській областях, тел. (6452) 4-23-47, адреса ел.пошти : n.sydorenko@spfu.gov.ua. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та 

Луганській областях: Україна, 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 Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Луганській  області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Донецькій та Луганській областях від 25 травня 2021 року № 13-241. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000131-3. 

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

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

аукціону з умовами – 372,31 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 186,16 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 186,16 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. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській 

областях про приватизацію об’єкта малої приватизації, об’єкта незавершеного будівництва – 

садибного житлового будинку за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, 

вул. Новобудівельна, 10 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: садибний житловий будинок. 

Місцезнаходження: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10. 
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній. 

Рівень будівельної готовності: 42 %. 

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 

Садибний 

житловий 
будинок 

Луганська обл., 

Старобільський р-н, 
с. Тарабани, 
вул. Новобудівельна, 

10 

94,2 1594363844251 

1110.3 – 

Будинки 
садибного 
типу 

Витяг з Єдиного 

реєстру об’єктів 
державної 
власності щодо 

державного майна 

Державна. 

Фонд дер-
жавного 
майна 

України  

 

Опис об’єкта: окремо розташована одноповерхова будівля загальною площею 94,2 м2. Має прорізи  
для дверей та вікон, без даху. Всередині є міжкімнатні перетинки стін. Фундамент, стіни, 
міжкімнатні перетинки стін виконані із залізобетонних плит. Плити за тривалістю часу та 
атмосферних опадів місцями зруйновані. Вікна та двері відсутні. Інженерні мережі відсутні. 

Технічний стан недобудови характеризується як задовільний. Земельна ділянка та сама будівля 
поросли травою, деревами та кущами. Під’їзна дорога без покриття. 

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті даних на сайті 
privatization.gov.ua. 
Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 02 липня 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 (кінцевий 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 малої 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 (зі змінами). 
Покупець об’єкта малої приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 36 742,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 18 371,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 18 371,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 3 674,20 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 837,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 837,10 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

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

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

житлового будинку за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, 
вул. Новобудівельна, 10 у розмірі 3 000,00 грн (три тисячі грн 00 коп.) без урахування податку на 
додану вартість. 

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 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, МФО 820172 

в іноземній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській  

областях, код 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: UA353510050000025206763799300 
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 



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

Банк-посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA. 
SWIFT-код: BNPAUS3N 

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

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта 

приватизації: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10. 
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Сидоренко 

Наталія Володимирівна – заступник начальника управління – начальник відділу приватизації, 

управління державним майном та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Донецькій та Луганській областях, тел. (6452) 4-23-47, адреса ел.пошти : n.sydorenko@spfu.gov.ua. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та 

Луганській областях: Україна, 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 Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Луганській  області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Донецькій та Луганській областях від 25 травня 2021 року № 13-239. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000129-3. 

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

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

аукціону з умовами – 367,42 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 183,71 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 183,71 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. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській 

областях про приватизацію об’єкта малої приватизації, об’єкта незавершеного будівництва – 

садибного житлового будинку за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, 

вул. Новобудівельна, 12 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: садибний житловий будинок. 

Місцезнаходження: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12. 
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній. 

Рівень будівельної готовності: 42 %. 

 

 



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 

Садибний 

житловий 
будинок 

Луганська обл., 

Старобільський р-н, 
с. Тарабани, 

вул. Новобудівельна, 
12 

94,2 1593673944251 

1110.3 – 

Будинки 
садибного 

типу 

Витяг з Єдиного 

реєстру об’єктів 
державної 

власності щодо 
державного 
майна 

Державна. 

Фонд дер-
жавного 

майна 
України  

 

Опис об’єкта: окремо розташована одноповерхова будівля загальною площею 94,2 м2. Має прорізи  
для дверей та вікон, без даху. Всередині є міжкімнатні перетинки стін. Фундамент, стіни, 
міжкімнатні перетинки стін виконані із залізобетонних плит. Плити за тривалістю часу та 

атмосферних опадів місцями зруйновані. Вікна та двері відсутні. Інженерні мережі відсутні. 
Технічний стан недобудови характеризується як задовільний. Земельна ділянка та сама будівля 

поросли травою, деревами та кущами. Під’їзна дорога без покриття. 
Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті даних на сайті 

privatization.gov.ua. 

Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договори оренди 

відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 02 липня 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 (кінцевий 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 малої 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 малої приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 36 742,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 18 371,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 18 371,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 3 674,20 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 837,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 837,10 грн (без урахування ПДВ). 



Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 
УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 

України по Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для 
проведення оцінки об’єкта малої приватизації, об’єкта незавершеного будівництва – садибного 
житлового будинку за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, 

вул. Новобудівельна, 12, у розмірі 3 000,00 грн (три тисячі грн 00 коп.) без урахування податку на 
додану вартість. 

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 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, МФО 820172 

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

№ рахунку: UA353510050000025206763799300 
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA 

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

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта 
приватизації: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12. 

Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Сидоренко 

Наталія Володимирівна – заступник начальника управління – начальник відділу приватизації, 
управління державним майном та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації 

повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Донецькій та Луганській областях, тел. (6452) 4-23-47, адреса ел.пошти : n.sydorenko@spfu.gov.ua. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та 

Луганській областях: Україна, 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 Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Луганській  області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Донецькій та Луганській областях від 25 травня 2021 року № 13-240. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000134-3. 

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

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

аукціону з умовами – 367,42 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 183,71 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 183,71 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. 

 
 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  

та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – нежитлової будівлі (ветлікарні) у складі: ветлікарня, А  

загальною площею 76,6 м2; сарай, Б; навіс, В; вбиральня, Г за адресою: Івано-Франківська 

обл., Косівський р-н,  

с. Кобаки, вул. Букатчука, 46б 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля  

(ветлікарня) у складі: ветлікарня, А загальною площею 76,6 м2; сарай, Б; навіс, В; 

вбиральня, Г. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська область, Косівський р-н, с. Кобаки, вул. Букатчука, 46б. 
Назва балансоутримувача: Косівська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за 

ЄДРПОУ 00699632, адреса: Івано-Франківська область, Косівський р-н, с. Смодна, 
вул. Незалежності, 44, тел. (03478) 2-93-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Нежитлова 

будівля  
(ветлікарня)  

у складі: 
ветлікарня, 
А 

загальною 
площею 

76,6 м2;  
сарай, Б; 
навіс, В;  
вбиральня, 

Г 

Івано-
Франківська 

область, 
Косівський р-

н, с. Кобаки, 
вул. Букатчука, 

46б 

76,6 2030464726236 

1220.9 – 

Будівлі для 
конторських 
та адмініст-

ративних 
цілей інші 

Інформація з Дер-

жавного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно та 
Реєстру прав 
власності на 

нерухоме майно, 
Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного 
реєстру заборон 
відчуження об’єктів 

нерухомого майна 
щодо об’єкта 

нерухомого майна, 
(довідка 
№ 211842667 від 

09.06.2020) на 
підставі свідоцтва 
про право власності, 

б/н, виданого 
07.12.2007, 

видавник: 
Виконавчий комітет 
Кобаківської 

сільської ради 

Державна. 

Державна 
служба 

України 
з питань 
безпечності 

харчових 
продуктів 

та захисту 
споживачів, 
код за 

ЄДРПОУ 
39924774 

 

До складу об’єкта входять: одноповерхова будівля ветлікарні загальною площею 76,6 м2, рік 
побудови – 1946. Фундамент – камінь, стіни – дерев’яні пластини, покрівля – оцинковані залізні 
листи. Наявне електропостачання, опалення пічне. 

Будівля сараю та навіс з дерева, покрівля шиферна. 

Вбиральня з дощок. 
Будівлі не використовуються. 

Інформація про земельну ділянку відсутня. 
Станом на 01.05.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 05 липня 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 нежитлової будівлі (ветлікарні) у складі: ветлікарня, А загальною площею 76,6 м2; 
сарай, Б; навіс, В; вбиральня, Г за адресою: Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Кобаки, 



вул. Букатчука, 46б здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального  майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

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

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 164 213 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 82 106,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 82 106,50 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 16 421,30 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 8 210,65 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 8 210,65 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Умови продажу об’єкта: 

покупець нежитлової будівлі (ветлікарні) у складі: ветлікарня, А загальною площею 76,6 м2; сарай, 
Б; навіс, В; вбиральня, Г за адресою: Івано-Франківська область, Косівський р-н, с. Кобаки, 

вул. Букатчука, 46б протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу зобов’язаний 
компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 

приватизації в сумі 4 750 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

розрахунків за придбані об’єкти. 
у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях 
р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

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

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 
в іноземній валюті: 
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 

Ternopil regions. 
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 
Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 



Bank code 322313 
SWIFT: EXBSUAUX 

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

покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

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

об’єкта: Івано-Франківська область, Косівський р-н, с. Кобаки, вул. Букатчука, 46б. 
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-
Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 55-31-39, 
75-23-67. 

Час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові 
дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 55-31-39, адреса електронної пошти: 
klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  
областях від 24.05.2021 № 500 «Про затвердження протоколу № 1 засідання аукціонної комісії з 
продажу окремого майна – нежитлової будівлі (ветлікарні) за адресою: Івано-Франківська область, 

Косівський р-н, с. Кобаки, вул. Букатчука, 46б». 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-19-000001-2. 
Період між аукціонами: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 

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

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 1 642,13 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 821,07 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 821,07 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – нежитлової будівлі (ветлікарні) загальною площею 85,4 м2 за адресою: Івано-

Франківська обл., Косівський р-н,  

с. Пістинь, вул. 30 років Перемоги, 12 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (ветлікарня) загальною площею 

85,4 м2. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська область, Косівський р-н, с. Пістинь, вул. 30 років Перемоги, 
12. 



Назва балансоутримувача: Косівська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00699632, адреса: Івано-Франківська область, Косівський р-н, с. Смодна, 

вул. Незалежності, 44, тел. (03478) 2-93-19. 

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 

Нежитлова 

будівля 
(ветлікарня) 
загальною 

площею 

85,4 м2 

Івано-Фран-
ківська 
область, 

Косівський р-
н, с. Пістинь, 

вул. 30 років 
Перемоги, 12 

85,4 2030481226236 

1220.9 – 

Будівлі для 
конторських 

та адмініст-
ративних 
цілей інші 

Інформація з Держав-
ного 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, 
(довідка № 211843097 

від 09.06.2020) на 
підставі свідоцтва про 

право власності, б/н, 
виданого 07.12.2007, 
видавник: Виконавчий 

комітет Пістинської 
сільської ради 

Державна. 
Державна 
служба 

України з 
питань 

безпечності 
харчових 
продуктів 

та захисту 
споживачів 

код за 
ЄДРПОУ 
39924774 

 

Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля ветлікарні загальною площею 85,4 м2. Фундамент – 
камінь, стіни – дерев’яні пластини, покрівля – залізні листи. Наявне електропостачання, опалення 
пічне. Будівля не використовується. 

Інформація про земельну ділянку відсутня. 
Станом на 01.05.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 05 липня 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 нежитлової будівлі (ветлікарні) загальною площею 85,4 м2 за адресою: Івано-
Франківська область, Косівський р-н, с. Пістинь, вул. 30 років Перемоги, 12 здійснюється відповідно 
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку 

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



Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 70 540 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 35 270 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 35 270 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 7 054 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 527 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 527 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
Умови продажу об’єкта: 

покупець нежитлової будівлі (ветлікарні) загальною площею 85,4 м2 за адресою: Івано-
Франківська область, Косівський р-н, с. Пістинь, вул. 30 років  Перемоги, 12 протягом 30 днів з дня 
укладення договору купівлі-продажу зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати 

на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 5 500 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

розрахунків за придбані об’єкти : 
у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 
р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

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

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 
в іноземній валюті: 
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 

Ternopil regions. 
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 
Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 
SWIFT: EXBSUAUX 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).  



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування 

об’єкта: Івано-Франківська область, Косівський р-н, с. Пістинь, вул. 30 років Перемоги, 12. 
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-

Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 55-31-39, 
75-23-67. 

Час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові 
дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 55-31-39, адреса електронної пошти: 
klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  

областях від 24.05.2021 № 499 «Про затвердження протоколу № 1 засідання аукціонної комісії з 

продажу окремого майна – нежитлової будівлі (ветлікарні) загальною площею 85,4 м2 за адресою: 
Івано-Франківська область, Косівський р-н, с. Пістинь, вул. 30 років Перемоги, 12». 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-19-000001-3. 

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 – 705,40 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 352,70 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 352,70 грн. 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – нежитлової будівлі (ветлікарні) загальною площею 52,5 м2 за адресою: Івано-

Франківська обл., Косівський р-н,  

с. Середній Березів, присілок Царинка, 1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (ветлікарня) загальною площею 

52,5 м2. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська область, Косівський р-н, с. Середній Березів, присілок 
Царинка, 1. 

Назва балансоутримувача: Косівська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за 

ЄДРПОУ 00699632, адреса: Івано-Франківська область, Косівський р-н, с. Смодна, 
вул. Незалежності, 44, тел. (03478) 2-93-19. 

 



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 

Нежитлова 
будівля 

(ветлікарня) 
загальною 

площею 

52,5 м2 

Івано-Фран-

ківська 
область, 

Косівський р-
н, с. Середній 
Березів, 

присілок 
Царинка, 1 

52,5 2030494626236 

1220.9 – 

Будівлі для 
конторських 

та адмініст-
ративних 
цілей інші 

Інформація з Держав-

ного 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, 
(довідка № 211842196 

від 09.06.2020) на 
підставі свідоцтва про 
право власності, б/н, 

виданого 07.12.2007, 
видавник: Виконавчий 
комітет 

Середньоберезівської 
сільської ради 

Державна. 

Державна 
служба 

України з 
питань 
безпечності 

харчових 
продуктів 

та захисту 
споживачів, 
код 

ЄДРПОУ 
39924774 

 

Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля ветлікарні загальною площею 52,5 м2. Фундамент 
бетонний, стіни цегляні, покрівля з шиферу. Наявне електропостачання. Будівля не 
використовується. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про земельну ділянку 

Назва 

Адреса  

розташуванн
я 

Площа 
земельно

ї ділянки 

(м2) 

Кадастровий номер 
земельної ділянки  

Цільове призначення 
земельної ділянки  

Форма власності, 
підстава на право 

користування 

земельною 
ділянкою, 

інформація про 
обтяження 

Земельн

а 
ділянка 

Івано-Фран-

ківська 
область, 

Косівський р-

н, с. Середній 
Березів, 

присілок 
Царинка, 1 

431 
2623686501:02:001:028

8 

Для будівництва та 

обслуговування 
будівель закладів 
охорони здоров’я та 

соціальної допомоги, 
для обслуговування 

нежитлової будівлі 
Середньоберезівсько
ї ветлікарні 

Комунальна. 

Інформація з Дер-
жавного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно та 
Реєстру прав 

власності на 
нерухоме майно, 
Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного 
реєстру заборон 

відчуження об’єктів 
нерухомого майна 
щодо об’єкта 

нерухомого майна, 
(довідка 

№ 211842196 від 
09.06.2020) на 
підставі рішення 

Середньоберезівсько
ї сільської ради серія 

та номер: 7-13/2012, 
виданого 25.06.2012. 
Правоволоділець – 

Територіальна 
громада в особі 

Середньоберезівсько
ї сільської ради. 
Правокористувач – 

Косівська районна 
державна лікарня 

ветеринарної 
медицини 

 

Станом на 01.05.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 05 липня 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 нежитлової будівлі (ветлікарні) загальною площею 52,5 м2 за адресою: Івано-
Франківська область, Косівський р-н, с. Середній Березів, присілок Царинка, 1 здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

року № 432 (зі змінами). 
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 76 230 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 38 115 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 38 115 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 7 623 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 811,50 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 811,50 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
Умови продажу об’єкта: 

покупець нежитлової будівлі (ветлікарні) загальною площею 52,5 м2 за адресою: Івано-
Франківська область, Косівський р-н, с. Середній Березів, присілок Царинка, 1 протягом 30 днів з 
дня укладення договору купівлі-продажу зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню 

Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 6 300,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

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

р/р UA488201720355219001001142097 
ЄДРПОУ 42891875 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 
в іноземній валюті: 

Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 
Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 



Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 
SWIFT: EXBSUAUX 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).  

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування 

об’єкта: Івано-Франківська область, Косівський р-н, Середній Березів, присілок Царинка, 1. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-

Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 55-31-39, 
75-23-67. 

Час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові 

дні з 8.00 до 15.45). 
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 55-31-39, адреса електронної пошти: 
klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  

областях від 24.05.2021 № 498 «Про затвердження протоколу № 1 засідання аукціонної комісії з 

продажу окремого майна – нежитлової будівлі (ветлікарні) загальною площею 52,5 м2 за адресою: 
Івано-Франківська область, Косівський р-н, с. Середній Березів, присілок Царинка, 1». 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-19-000001-1. 

Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 762,30 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 381,15 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 381,15 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: приміщення основної частини, А 

загальною площею 113 м2; гараж, Б  

площею 138,7 м2; вбиральня, В площею 1,0 м2 за адресою:  

Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н, смт Ланчин, пров. Незалежності, 3 

 

 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: 

приміщення основної частини, А загальною площею 113 м2; гараж, Б площею 138,7 м2; 

вбиральня, В площею 1,0 м2. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н, смт Ланчин, пров. 
Незалежності, 3. 

Назва балансоутримувача: Надвірнянська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код 

за ЄДРПОУ 00699394, адреса: Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Федьковича, 48, тел. (03475) 
2-86-34. 

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 

Приміщення 
лікарні 

ветеринарної 
медицини у 
складі: 

приміщення 
основної 

частини, А 
загальною 
площею 

113 м2; 
гараж, Б 
площею 

138,7 м2; 
вбиральня, В 
площею 

1 м2 

Івано-
Франківська 

область, 
Надвірнянський 

р-н, 

смт Ланчин, 
пров. 

Незалежності, 3 

252,7 463940926240 

1220.9 – 

Будівлі для 
конторських 
та адмініст-

ративних 
цілей інші 

Інформація з Дер-
жавного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно та 
Реєстру прав 

власності на 
нерухоме майно, 

Державного реєстру 
Іпотек, Єдиного 
реєстру заборон 

відчуження об’єктів 
нерухомого майна 

щодо об’єкту 
нерухомого майна, 
(довідка 

№ 240793865 від 
18.01.2021) на 

підставі 
передавального 
акту, серія та 

номер: б/н, 
виданого 06.11.2017 

Державною 
службою України з 
питань безпечності 

харчових продуктів 
та захисту 

споживачів, 
свідоцтва про право 
власності, б/н, 

виданого 25.03.2011 
Ланчинською 

селищною радою 

Державна. 
Державна 

служба 
України з 
питань 

безпечності 
харчових 

продуктів 
та захисту 
споживачів, 

код за 
ЄДРПОУ 

39924774 

 

До складу об’єкта входять: одноповерхова цегляна будівля ветлікарні загальною площею 113 м2, 
рік побудови – 1956. Фундамент – бутобетон, стіни – цегла, покрівля – шифер. Наявне 

електропостачання, опалення пічне. 

Цегляна будівля гаража площею 138,7 м2, рік побудови – 1970. Фундамент – бутобетон, стіни – 
цегла, покрівля – шифер. 



Дощата вбиральня площею 1,0 м2. 
Будівлі не використовуються. 

Відомості про земельну ділянку 

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 

Івано-Фран-
ківська область, 

Надвірнянський 
р-н, 
смт Ланчин, 

провулок 
Незалежності, 3 

1797 2624056200:07:002:0028.  

Для 
будівництва та 

обслуговування 
будівель 
закладів 

охорони 
здоров’я та 

соціальної 
допомоги, для 
обслуговування 

Ланчинської 
лікарні 

ветеринарної 
медицини 

Державна. Витяг з 
Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого 

речового права 
№ 196342683 від 

15.01.2020, виданий на 
підставі Державного 
акта на право 

постійного 
користування землею, 

серія та номер: 
ЯЯ129889, виданого 
29.12.2012 

управлінням Держ-
комзему у 
Надвірнянському 

районі Івано-
Франківської області. 

Правокористувач – 
Надвірнянська 
районна державна 

лікарня ветеринарної 
медицини 

 
Станом на 01.05.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 05 липня 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 приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: приміщення основної частини, 

А загальною площею 113 м2; гараж, Б площею 138,7 м2; вбиральня, В площею 1,0 м2 за адресою: 
Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н, смт Ланчин, пров. Незалежності, 3 здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; 

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



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

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 335 428 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 167 714 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 167 714 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 33 542,80 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 16 771,40 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 16 771,40 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
Умови продажу об’єкта: 
покупець приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: приміщення основної частини, А 

загальною площею 113 м2; гараж, Б площею 138,7 м2; вбиральня, В площею 1,0 м2 за адресою: 
Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н, смт Ланчин, пров. Незалежності, 3 протягом 30 днів 
з дати укладення договору купівлі-продажу зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню 

Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 4 800,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

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

р/р UA488201720355219001001142097 
ЄДРПОУ 42891875 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 
в іноземній валюті: 

Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 
Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 
Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 
SWIFT: EXBSUAUX 



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

покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozoпo.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування 
об’єкта: Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н, смт Ланчин, пров. Незалежності, 3. 
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-
Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 55-31-39, 

75-23-67. 
Час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові 

дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 55-31-39, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  
областях від 24.05.2021 № 497 «Про затвердження протоколу № 2 засідання аукціонної комісії з 

продажу окремого майна – приміщення лікарні ветеринарної медицини за адресою: Надвірнянський 
р-н, смт Ланчин, пров. Незалежності, 3». 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-19-000002-1. 

Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 3 354,28 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 677,14 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 1 677,14 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 Чернівецькій області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях про проведення в електронній торговій системі  

продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – лазні  

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

Місцезнаходження: Чернівецька обл., Дністровський р-н (Хотинський р-н), с. Гордівці, 
вул. Мічуріна, 14. 

Балансоутримувач: відсутній. 

Рівень будівельної готовності – 3 %. 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальн
а  

площа 

(м2) 

Реєстраційни

й номер 

Функціо-
нальне 

використанн
я 

Підстава 
виникнення  

права власності 

Форма 
власності 

та власник 

Об’єкт 
незавершеног

о 

будівництва – 
лазня 

Чернівецька 

обл., 
Дністровськи

й р-н 
(Хотинський 
р-н), 

с. Гордівці, 
вул. Мічуріна, 

14 

58,0 937510373250 

Незавершене 
будівництво,  

об’єкт 

житлової 
нерухомості 

Витяг з Державного 

земельного 
кадастру про 

земельну ділянку, 
серія та номер: НВ-
7301477072016, 

виданий 10.05.2016 
видавник: відділ 

Держгеокадастру у 
Хотинському 
районі Чернівецької 

області; наказ серія 
та номер: 262, 

виданий 20.02.2009, 
видавник: Фонд 
державного майна 

України; довідка, 
серія та номер: 730, 
виданий 21.04.2016, 

видавник: 
Чернівецьке міське 

комунальне бюро 
технічної 
інвентаризації;наказ

, серія та номер: 
340-П,виданий 

20.12.2013, 
видавник: Регіо-
нальне відділення 

Фонду державного 
майна України по 

Чернівецькій 
області; довідка, 
серія та номер:15, 

виданий 07.04.2016, 
видавник: 

Рукшинська 
сільська рада 
Хотинського 

району 
Чернівецької 

області 

Державна.  

Держава  
в особі 

Регіональ-
ного 
відділення 

Фонду дер-
жавного 

майна 
України по 
Чернівецькі

й області, 
код за 

ЄДРПОУ 
21432643, 
країна: 

Україна 

 

 

 

 

 

 



Відомості про земельну ділянку 

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 

Об’єкт 

незавершеного  
будівництва – 

лазня 

Чернівецька 
обл., 

Дністровський 
р-н 
(Хотинський 

р-н), 
с. Гордівці, 

вул. Мічуріна, 
14 

0,0224 га 7325081000:02:003:0310 

Для 
будівництва та 
обслуговування 

будівель 
закладів 

побутового 
обслуговування 

Державна. Держава 
в особі Регіональ-

ного відділення 
Фонду державного 
майна України по 

Чернівецькій 
області. Витяг з 

Державного 
земельного 
кадастру про 

земельну ділянку, 
серія та номер: НВ-

7301477072016, 
виданий 10.05.2016 
видавник: відділ 

Держгеокадастру у 
Хотинському 

районі 
Чернівецької 
області; наказ серія 

та номер: 262, 
виданий 

20.02.2009, 
видавник: Фонд 
державного майна 

України; довідка, 
серія та номер: 730, 

виданий 
21.04.2016, 
видавник: 

Чернівецьке міське 
комунальне бюро 

технічної 
інвентаризації; 
наказ, серія та 

номер: 340-П, 
виданий 

20.12.2013, 
видавник: Регіо-
нальне відділення 

Фонду державного 
майна України по 

Чернівецькій 
області; Обтяжень 
на земельну 

ділянку немає  

 



Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 05.07.2021. 

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, із зниженням 

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

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – лазні здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – лазні повинен відповідати вимогам, передбаченим 

статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 3031,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1515,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1515,50 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 303,10 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 151,55 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 151,55 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити 

компенсацію вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації (договір від 16.03.2021 № 39/03) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений 
в договорі купівлі-продажу, в сумі 8000,00 грн (без урахування ПДВ) протягом 30 днів з дня 

підписання договору купівлі-продажу об’єкта. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
у національній валюті: 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 
р/р UA698201720355549001001142097 
ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 



Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 
ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 
в іноземній валюті: 

Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and 
Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 
Enterprise code 42891875 
Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 
Bank code 322313 
SWIFT: EXBSUAUX 

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

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адмі-
ністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 15.45 за місцем його розташування за адресою: 

Чернівецька обл., Дністровський р-н (Хотинський р-н), с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14. 
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України  

по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  областях, м. Івано-Франківськ, 

вул. Василіянок, 48, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.  
Контактна особа – Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372) 51-86-60. Адреса 

електронної пошти : akciya_77@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій  області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській  

областях від 25.05.2021 № 112 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу 
об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – лазні». 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000154-3. 

Період між аукціоном: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 35 календарних днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

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

аукціону з умовами – 30,31 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 15,16 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 15,16 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

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

 



 
КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області про продаж об’єкта 

малої приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових будівель у складі: будинок А 

загальною площею 43,6 м2; прибудова а загальною площею 21,2 м2;  

ґанок а1; сарай Б загальною площею 26,3 м2; прибудова б загальною площею 4,6 м2; прибудова 

б1 загальною площею 5,5 м2; вбиральня У; колодязь К, розташованого за адресою: 

Чернігівська обл., Бобровицький р-н,  

с. Осовець, вул. 9 Травня, 2а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: комплекс нежитлових будівель у складі: будинок А 

загальною площею 43,6 м2; прибудова а загальною площею 21,2 м2; ґанок а1;  

сарай Б загальною площею 26,3 м2; прибудова б  

загальною площею 4,6 м2; прибудова б1 загальною  

площею 5,5 м2; вбиральня У; колодязь К. 

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Осовець, вул. 9 Травня, 2а. 

Найменування балансоутримувача: Бобровицька районна державна лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 00721219. 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 17400, Чернігівська обл., м. Бобровиця, 
вул. Незалежності, 4, тел. (04632) 2-11-98, e-mail: bb@vetmed.gov.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Комплекс 
нежитлових 

будівель у 
складі: 

будинок А 
загальною 
площею 

43,6 м2; 
прибудова а 
загальною 

площею 

21,2 м2; ґанок 
а1; сарай Б 

загальною 
площею 

26,3 м2; 
прибудова б 

загальною 
площею 

4,6 м2; 
прибудова б1 
загальною 
площею 

5,5 м2; 
вбиральня У; 
колодязь К  

Чернігівська 
обл., 

Бобровицький 

р-н, 
с. Осовець, 

вул. 9 Травня, 
2а  

101,2 26442071 

1220.9 – 
Будівлі для 

конторських 
та адмініст-
ративних 

цілей інші  

Свідоцтво 
на право 

власності 
серія САВ 

№ 917037, 
видане 
Виконавчим 

комітетом 
Щаснівської 

сільської 
ради 
16.02.2009 

Держава в особі 
Державного 

комітету 
ветеринарної 

медицини України 
(код за ЄДРПОУ 
20078518, 

ліквідовано, 
правонаступник – 

Держ-
продспоживслужба, 
код за ЄДРПОУ 

39924774) на праві 
оперативного 

управління 
Бобровицької 
районної державної 

лікарні 
ветеринарної 

медицини (код за 
ЄДРПОУ 
00721219)  

 

До складу об’єкта приватизації входять: будинок загальною площею 43,6 м2; прибудова загальною 

площею 21,2 м2; ґанок; сарай загальною площею 26,3 м2; прибудова загальною площею 4,6 м2; 

прибудова загальною площею 5,5 м2; вбиральня; колодязь. 
Адмінбудинок (колишня ветлікарня) – одноповерхова будівля 1972 року побудови зі стінами із 

черепашнику, дах – азбофанера, перегородки цегляні, опалення здійснювалося через піч на дровах, 
яка наразі розібрана. 

Сарай – одноповерхова будівля 1968 року побудови зі стінами із черепашнику, дах – азбофанера, 

перекриття дерев’яні. 
Вбиральня – дощата дерев’яна споруда розміром 1х1 м, на використовується. 

Колодязь – кругла споруда, діаметром 1 м, глибиною до 10 м. 
Осовець – село Бобровицького  району, розташоване на березі річки Недра за 12 км від м. 

Бобровиця, на межі з с. Щаснівка. Населення – близько 190 осіб. Будівля розташована в околичній  

частині населеного пункту, неподалік колишньої сільради (контора Щаснівського округу, який 
об’єднує три села: Щаснівку, Осовець та Майнівку). Під’їзд до об’єкта – ґрунтова дорога. 

 

 

 

 

 



Відомості про земельну ділянку 

Назва 
Адреса 

розташування 

Площа 
земельної 
ділянки 

(м2) 

Кадастровий номер 
Цільове 

призначення 

Форма власності, 
підстава на право 

користування 
земельною ділянкою 

Земельна 
ділянка 

Чернігівська 
обл., 
Бобровицький 

р-н, 
с. Осовець, 

вул. 9 Травня, 
2а 

1127 

7420688000:02:000:0411 

Для 
обслуговування 
адмініст-

ративної 
будівлі та 

господарських 
будівель і 
споруд 

Державний акт на право 
постійного 
користування серія ЯЯ 

№ 375765 від 
05.02.2010, виданий 

Виконавчим комітетом 
Щаснівської сільської 
ради Бобровицькій 

районній державній 
лікарні ветеринарної 

медицини 

 
Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу. 

Відповідно до п. 6 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 
приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває в оренді або 

постійному користуванні третьої особи, є підставою для дострокового припинення договору оренди з 
такою третьою особою (припинення її права постійного користування) в частині земельної ділянки, 
необхідної для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням. Власник 

такої земельної ділянки зобов’язаний укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є 
окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу України, у тримісячний строк з 
моменту реєстрації покупцем права власності на об’єкт приватизації. Якщо права користування 

такою земельною ділянкою не оформлено або така земельна ділянка не перебуває у користуванні 
жодної особи, власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в оренду покупцю об’єкта 

приватизації земельної ділянки в частині, необхідній для обслуговування і використання 
приватизованого об’єкта за призначенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації покупцем 
права власності на об’єкт приватизації. Питання землекористування покупець вирішує самостійно. 

Об’єкт приватизації не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 02 липня 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, 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 з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

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

Приватизація комплексу нежитлових будівель у складі: будинок А загальною площею 43,6 м2; 

прибудова а загальною площею 21,2 м2; ґанок а1; сарай Б загальною площею 26,3 м2; прибудова б 

загальною площею 4,6 м2; прибудова б1 загальною площею 5,5 м2; вбиральня У; колодязь К, 
розташованого за адресою: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Осовець, вул. 9 Травня, 2а, 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 № 432 (зі змінами). 
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною другою 

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



СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 48 856,70 грн (сорок вісім тисяч вісімсот п’ятдесят шість грн 70 коп.) без 

урахування ПДВ; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 24 428,35 грн (двадцять чотири тисячі чотириста двадцять 

вісім грн 35 коп.) без урахування ПДВ; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 24 428,35 грн (двадцять чотири тисячі чотириста двадцять вісім грн 35 коп.) без 

урахування ПДВ. 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 4 885,67 грн без урахування ПДВ; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 442,84 грн без урахування ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2 442,84 грн без урахування ПДВ. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець зобов’язаний протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта 

компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській  
та Чернігівській областях грошові кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта? в сумі 5 500,00 

грн (п’ять тисяч п’ятсот грн 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA518201720343150003000140075, одерж-
увач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській  та 
Чернігівській областях, код за ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172. 

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; 

Код за ЄДРПОУ 43173325; 
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного внеску та 

оплати покупцем придбаного об’єкта); 
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ; 
МФО 820172. 

Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску); 
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ 

МФО 820172; 
в іноземній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

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

Код за ЄДРПОУ 43173325; 
Рахунок UA383007110000025300052600820; 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 

Адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна; 
МФО 300711; 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU; 
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine; 

Code YeDRPOU: 43173325; 
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»; 

Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE; 



MFO 300711; 
SWIFT: PBANUA2X; 

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

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

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

об’єкта: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Осовець, вул. 9 Травня, 2а. 
Телефон : (0462) 67-63-02, e-mail: y.amelchenko@spfu.gov.ua. 

Відповідальна особа: Амельченко Юлія Василівна. 
Організатор 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, кімн. 319, 

тел. (0462) 67-63-02, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.  
Час роботи : пн. – чт. – з 8.00 до 17.00, пт. – з 8.00 до 15.45. Перерва на обід з 12.30 до 13.15. 
Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна – заступник начальника Управління – начальник 

відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами, тел. (0462) 676-
302, e-mail: y.amelchenko@spfu.gov.ua.  

Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на вебсайті 
https://privatization.gov.ua/product/privatization-kompleks-nezitlovih-budivel-u-skladi-budinok-a-zagal-
nou-ploseu-43-6-kv-m-pribudova-a-zagal-nou-ploseu-21-2-kv-m-ganok-a1-saraj-b-zagal-nou-ploseu-26-3-

kv-m-pribudova-b-zagal-nou-ploseu/ . З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на 
сайті http://www.vdr.spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській  та 

Чернігівській областях від  25.05.2021 № 13/399. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-08-000016-2. 

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. 

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації: 
для аукціону з умовами – 488,57 грн; 
для аукціону із зниженням стартової ціни – 244,29 грн;  

для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 244,29 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. 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

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

лінії електропередачі напругою 110 кВ Дон-1 та Дон-2, яка під час приватизації не увійшла до 

статутного капіталу ВАТ «Валса», за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, 

вул. Леваневського, 83 

 

 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: повітряна лінія електропередачі напругою 110 кВ Дон-1 

та Дон-2, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Валса». 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83. 
Балансоутримувач відсутній. 

Відомості про об’єкт приватизації 

Назва 
Адреса  

розташування 

Довжина 

(м) 

Реєстровий 

номер 

Функціо-
нальне  

використання 

Форма власності  

та власник 

Повітряна лінія 
електропередачі 

напругою 110 
кВ Дон-1 та 
Дон-2 

Київська обл., 
м. Біла Церква, 

вул. Леваневського, 
83 

2 800 

7.ААББЕК118 

207 – Об’єкти 
системи 

комунікацій 
та 
електромереж 

Державна. Регіональне 
відділення Фонду дер-

жавного майна України 
по Київській області 
(правонаступник – Регіо-

нальне відділення Фонду 
державного майна 

України по Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській областях) 

 
Опис об’єкта приватизації: повітряна лінія електропередач ДОН-1 та ДОН-2 заживлена від 

підстанції «Білоцерківська 330/110 кВ», перебуває під напругою  110 кВ, розташована частково на 

землях сільськогосподарського призначення, у промзоні та в межах виробничої дільниці ТОВ 
«РОСАВА ТАЙЕРС». Згідно із Паспортом повітряної лінії електропередачі напругою 110 кВ ДОН-1 

та ДОН-2 має такі характеристики : рік побудови та вводення в експлуатацію – 1987; довжина лінії – 
2 800 м; кількість опор – 21, в т. ч.: 12 – анкерних металевих; 8 – проміжних з/бетонних; 1 – 
проміжна металева; марка проводів : АС-185/29; кількість кіл – двоколова. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 01.07.2021. 

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, 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 повітряної лінії електропередачі напругою 110 кВ Дон-1 та Дон-2, яка під час 

приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Валса», за адресою: Київська обл., м. Біла 
Церква, вул. Леваневського, 83 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

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

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України  
«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 2 631 221,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 315 610,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 315 610,50 грн (без урахування ПДВ). 



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

аукціону з умовами – 263 122,10 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 131 561,05 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 131 561,05 грн (без урахування ПДВ). 

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

поточного року – 1 200 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець об’єкта приватизації відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна» протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-
продажу зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної 
діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації з метою визначення його стартової ціни у 

розмірі 9 900 (дев’ять тисяч дев’ятсот грн 00 коп.). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 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 для перерахування реєстраційного внеску 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях 
Рахунок: UA568201720355519001000140075 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО: 820172 
Код за ЄДРПОУ 43173325 

в національній валюті для перерахування гарантійного внеску 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях 

Рахунок: UA598201720355289001000140075 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО: 820172 
Код за ЄДРПОУ 43173325 
в іноземній валюті (в доларах США): 

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

Рахунок: UA363052990000025307046200356 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО: 300711 

Код за ЄДРПОУ 14360570 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: оглянути об’єкт можна в робочі дні за 
місцем його розташування за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83, 

звернувшись до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях. 

Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: 

заступник начальника управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов 
використання державного майна – начальник відділу приватизації Мельнікова Наталя 

Олександрівна, тел. (044) 200-25-38, адреса електронної пошти : priv_32@spfu.gov.ua. 



Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50; 

час роботи : з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 
13.15; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html. Телефони для довідок: (044) 

200-25-40, 200-25-38. 
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, 

потенційні покупці можуть перейти на портал vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації 

переглянути документи, які розміщені в віртуальній кімнаті даних. 

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 25.05.2021 № 470. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-28-000001-3. 

Період між аукціоном: 
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 – 26 312,21 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 156,11 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 13 156,11 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

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

будівлі (їдальні (літ. «А») загальною площею 474,3 м2 за адресою: Київська обл., 

Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20б, яка під час приватизації Держ-

племзавода «Дзвінкове» не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Племінний завод 

«Дзвінкове», правонаступником якого є ПАТ «Дзвінкове»  

(код за ЄДРПОУ 00857404) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

474,3 м2. 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, 
вул. Варовицька, 20б. 

Назва балансоутримувача: ПАТ «Дзвінкове» (код за ЄДРПОУ 00857404). 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Київська обл., Васильківський р-н, 

с. Плесецьке; тел.  + 38 067 442-68-73;  + 38 044-507-28-86. 

 

 

 

 

 

 



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 

Нежитлова 

будівля 
(їдальня 

(літ. «А»)  

Київська обл., 

Васильківський 
р-н, 

с. Плесецьке, 
вул. Варовицька, 
20б 

474,3  2224303632214 

1230.4 – 

Їдальні, кафе, 
закусочні та 

т. ін. 

Витяг з Дер-

жавного 
реєстру 

речових прав 
на нерухоме 
майно про 

реєстрацію 
права 

власності від 
18.11.2020 
№ 232960123 

Державна. Регіо-

нальне відділення 
Фонду державного 

майна України по 
Київській області 
(правонаступник – 

Регіональне 
відділення Фонду 

державного майна 
України по 
Київській, 

Черкаській та 
Чернігівській 

областях) 

 
Опис об’єкта приватизації: окремо розташована нежитлова будівля (їдальня). Будівля 

одноповерхова, капітальна, прямокутної конфігурації в плані. Є типовою для подібного типу 
приміщень їдалень. Має 4 окремі входи, що умовно формують окремі групи приміщень: 1-ша група 
приміщень має основні великі приміщення, в які можна потрапити через центральний вхід, 

приміщення їдальні (основна зала) площею 115,2 м2 та кухні – 34,0 м2. Дана група приміщень 
включає також підсобні приміщення, санвузли та тамбури; 2-га група приміщень (вхід з торця та з 
тильної сторони будівлі) частково нагадує  кабінетну систему планування, вздовж довгого коридору 

розташовані кімнати різної площі, включає в себе адміністративні, підсобні, складські та допоміжні 
приміщення; 3-я група приміщень (окремий вхід) – приміщення котельні. Згідно із Технічним 

паспортом основні конструкції будівлі: фундамент бетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні; 
міжповерхові перекриття – з/бетон; покрівля – шифер; двері – металеві та дерев’яні; інженерне 
обладнання: електрика, водопровід, каналізація. Об’єкт розташований в серединній частині села 

Плесецьке, неподалік від межі закінчення села. Неподалік розташовані приватні житлові будинки, 
будівлі торгівельного призначення та поля сільськогосподарського призначення. Під’їзд до об’єкта 

здійснюється по асфальтованій дорозі. Об’єкт не охороняється, територія не огороджена та поросла 
чагарниками. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 08.07.2021. 

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, із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону. 

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

Приватизація нежитлової будівлі (їдальні (літ. «А») загальною площею 474,3 м2 за адресою: 
Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20б здійснюється відповідно до 



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

продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України  

«Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 1 305 900,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 652 950,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 652 950,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 130 590,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 65 295,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 65 295,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

поточного року – 1 200 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець об’єкта приватизації відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна» протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-
продажу зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної 
діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації з метою визначення його стартової ціни у 

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

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 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 для перерахування реєстраційного внеску 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях 
Рахунок: UA568201720355519001000140075 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО: 820172 
Код за ЄДРПОУ 43173325 

в національній валюті для перерахування гарантійного внеску 

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

Рахунок: UA598201720355289001000140075 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО: 820172 
Код ЄДРПОУ: 43173325 
в іноземній валюті (в доларах США): 

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

Рахунок: UA363052990000025307046200356 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО: 300711 

Код за ЄДРПОУ 14360570 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 



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

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: доступ до об’єкта не обмежений, огляд 

можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта: Київська обл., Васильківський р-н, 
с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20б. 

Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: 

заступник начальника управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов 
використання державного майна – начальник відділу приватизації Мельнікова Наталя 

Олександрівна, тел. (044) 200-25-38, адреса електронної пошти : priv_32@spfu.gov.ua. 
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України  

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50; 

час роботи : з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 
13.15; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html. Телефони для довідок: (044) 

200-25-40, 200-25-38. 
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, 

потенційні покупці можуть перейти на портал vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації 

переглянути документи, які розміщені в віртуальній кімнаті даних. 

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 25.05.2021 № 469. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-08-000032-2. 

Період між аукціоном: 
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 – 13 059,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 529,50 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 6 529,50 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

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

вагончика з газовим котлом, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Черкаський» 

(Черкаська обл., Драбівській р-н, с-ще Рецюківщина, вул. Миру) 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: металевий вагончик з газовим котлом, що не увійшов до 

статутного капіталу ВАТ «Черкаський». 

Місцезнаходження: Черкаська обл., Драбівській р-н, с-ще Рецюківщина, вул. Миру. 
Назва балансоутримувача: Приватне акціонерне товариство «Черкаський» (код за ЄДРПОУ 

05390017). 
Адреса балансоутримувача: 19836, Черкаська обл., Драбівський р-н, с-ще Рецюківщина, 

вул. Миру, 1. 



Відомості про об’єкт: металевий вагончик, всередині якого розміщується апарат опалювальний 
газовий (розукомплектований), не експлуатувався. Вагончик розташовується на околиці селища під 

відкритим небом, довгий час піддавався негативному впливу атмосферних явищ, фізичний стан 
незадовільний, з ознаками іржі. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 24 червня 2021 року. 

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону. 

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

Приватизація металевого вагончика з газовим котлом, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ 
«Черкаський» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

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

Покупець металевого вагончика з газовим котлом, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ 
«Черкаський» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ УРАХУВАННЯ ПДВ) ДЛЯ: 

аукціону без умов – 700,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 350,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 350,00 грн. 
На ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість. 
Розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для: 

аукціону без умов – 70,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 35,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 35,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн (0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня  

поточного року). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

ціонів розрахунків за придбаний об’єкт. 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

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

для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків  

за придбаний об’єкт: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях. 

Рахунок: № UA568201720355519001000140075 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО: 820172 

Код за ЄДРПОУ 43173325 



для перерахування гарантійного внеску: 

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

Чернігівській областях. 

Рахунок: № UA598201720355289001000140075 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО: 820172 

Код за ЄДРПОУ 43173325 

в іноземній валюті (долари США): 

для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт: 

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

Чернігівській областях. 
Рахунок: № UA383007110000025300052600820 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО: 300711 
Код за ЄДРПОУ банку:14360570. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його 
розташування, попередньо звернувшись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 

тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час роботи управління з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15. Контактна особа: 
Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної пошти : zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон для 

довідок. (0472) 37-26-61. 
Контактна особа від балансоутримувача: Жилізняк Світлана Миколаївна, головний бухгалтер 

ПрАТ «Черкаський», тел. (067) 503-31-92, електронна адреса: zgb.palmira@kernel.ua. 
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України  

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. 

Голосіївський, 50, телефон для довідок (0472) 37-26-61, адреса вебсайта: 
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html.  

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 
24.05.2021 № 0483-О. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-20-000001-2. 
Період між аукціоном: 

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

подальшого подання цінових пропозицій – 22 календарних дні. 

Крок аукціону для: 
аукціону без умов – 7,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 3,50 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3,50 грн. 

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

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



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

 
 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – 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 обл., м. Луцьк, вул. Поліська 

Січ, 10, тел.: (0332) 24-64-02, 24-63-67. 

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 

Будинок 
інспекції 

«А-1» 

Волинська 
обл., 

Горохівський 
р-н, 
м. Горохів, 

вул. Галана 
Ярослава, 3  

81,1 960900707208 

1220.9 – 
Будівлі для 

конторських 
та адмініст-
ративних 

цілей інші  

Витяг з Держав-
ного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 

права власності, 
(індексний номер 

витягу: 
108040061 від 
18.12.2017) 

Державна, Дер-
жавна служба 

України з питань 
безпечності 
харчових 

продуктів та 
захисту 

споживачів (код 
за ЄДРПОУ 
39924774) 

Хлів з 

прибудовою 
«Б-1» 

Волинська 

обл., 
Горохівський 

р-н, 
м. Горохів, 
вул. Галана 

Ярослава, 3  

37,1 960884507208 

1274.6 – 

Господарські 
будівлі  

Витяг з Держав-

ного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності, 

(індексний номер 
витягу: 

108044498 від 
18.12.2017) 

Державна, Дер-

жавна служба 
України з питань 

безпечності 
харчових 
продуктів та 

захисту 
споживачів (код 

за ЄДРПОУ 
39924774) 

 

 

 

 



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 Державного 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: 02 липня 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 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 – 282 463,45 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 141 231,73 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 141 231,73 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 28 246,35 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 14 123,17 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 14 123,17 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 
за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Галана 

Ярослава, 3. 
Відповідальна особа балансоутримувача: Подмоклий Микола Анатолійович. 
Телефон : (067) 361-42-40. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, 
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua. 

Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна. 

Телефон (0332) 24-00-57. 
Адреса електронної пошти : ocenka_07@spfu.gov.ua. 

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 24.05.2021 № 247. 
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 – 2 824,63 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 412,32 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 412,32 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 – приміщення інспекції «А-1» загальною 

площею 105 м2 за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський,  

вул. Перше Травня (вул. 1 Травня), 47 

 

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. Перше 
Травня (вул. 1 Травня), 47. 

Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській  області (код 

за ЄДРПОУ 40317441). 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Поліська 

Січ, 10, тел.: (0332) 24-64-02, (0332) 24-63-67. 

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 

Приміщення 
інспекції 

«А-1» 

Волинська 
обл., Камінь-

Каширський 
р-н, 

м. Камінь-Ка-
ширський, 
вул. Перше 

Травня (вул. 1 
Травня), 47 

105 960945107214 1274.6 – 
Господарські 

будівлі  

Витяг з Держав-
ного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно 

про реєстрацію 
права власності, 
(індексний номер 

витягу: 
108048296 від 

18.12.2017) 

Державна, Дер-
жавна служба 

України з питань 
безпечності 

харчових 
продуктів та 
захисту 

споживачів (код 
за ЄДРПОУ 

39924774) 

 

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. Витяг з 
Державного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно про 
реєстрацію іншого 

речового права, 
(індексний номер 
витягу 110761624 від 

16.01.2018) 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 



ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 02 липня 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 приміщення інспекції «А-1» загальною площею 105 м2 за адресою: Волинська обл., 
Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський, вул. Перше Травня (вул. 1 Травня), 47 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 (зі 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 – 306 853,42 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 153 426,71 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 153 426,71 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 30 685,34 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 15 342,67 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 15 342,67 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 
за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Галана 

Ярослава, 3. 
Відповідальна особа балансоутримувача: Подмоклий Микола Анатолійович. 
Телефон (067) 361-42-40. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, 
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua. 

Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна. 

Телефон (0332) 24-00-57. 
Адреса електронної пошти : ocenka_07@spfu.gov.ua. 

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 24.05.2021 № 248. 
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 – 3 068,53 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 534,27 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 534,27 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 – гаража за адресою: 

Сумська обл., Білопільський р-н, с. Річки, вул. 9 Травня, 3 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гараж. 

Місцезнаходження: Сумська обл., Білопільський р-н, с. Річки, вул. 9 Травня, 3. 
Назва балансоутримувача: Білопільська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за 

ЄДРПОУ 00704304). 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 41800, Сумська обл., м. Білопілля, 

вул. Соборна, 13, тел. (05443) 9-27-03, Е-mail: belvetlik@ukr.net. 

 

 



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 

Гараж Сумська 
область, 
Білопільський 

р-н, с. Річки, 
вул. 9 Травня, 

3 

21,5 1602699159206 

1242.1 
Гаражі 
наземні 

Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 

реєстрацію права 
власності №27120293, 

зареєстрований 
19.07.2018 

Державна. 
Держпродспо-
живслужба 

України (код 
за ЄДРПОУ 

40356714) 

 

Приміщення гаража має фундамент – дерев’яні стовпи, стіни – дощаті; шиферний дах. Загальна 

площа приміщення – 21,5 м2. 
Земельна ділянка окремо не виділена. 

Об’єкт приватизації не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 02 липня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

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

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

Приватизація гаража за адресою: Сумська обл., Білопільський р-н, с. Річки, вул. 9 Травня, 3 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 

травня 2018 року № 432 (зі змінами). 
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 2380,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1190,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1190,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 238,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 119,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 119,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладання 

договору купівлі-продажу компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду держав-
ного майна України по Полтавській та Сумській областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом 
оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок 



Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 3400,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 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: 
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) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

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, 36014 

Код за ЄДРПОУ: 42769539 
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО 305299 

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.  
USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 
№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial Bank «PRIVATBANK», 
Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.  

MFO: 331401 
USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта 
приватизації: Сумська обл., Білопільський р-н, с. Річки, вул. 9 Травня, 3. 

Відповідальна особа: головний бухгалтер Білопільської районної державної лікарні ветеринарної 

медицини Рожок Л. О., тел. (095) 402-09-67. 



Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/.  
Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 

управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Сумській області Білоброва Наталія Михайлівна. 

Телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях від 24.05.2021 № 375. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-23-000001-2. 

Період між аукціоном: 

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 – 23,80 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни –11,90 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій –11,90 грн. 

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

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

(адмінбудівлі) під літ. «А» за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Ляшка, 28 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Ляшка, 28. 

Назва балансоутримувача: Головне управління Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру у Сумській області (код за ЄДРПОУ 39765885). 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 40000, м. Суми, вул. Герасима 

Кондратьєва, 25, тел./факс (0542)70-09-28, Е-mail:sumy@land.gov.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Нежитлова 

будівля 
(адмінбудівля) 

під літ. «А»  

Сумська 

область, 
м. Лебедин, 

вул. Ляшка, 
28 178,6 1255762759105 

1220.9 – 

Будівлі для 
конторських 

та адмініст-
ративних 
цілей інші 

Витяг з Державного 

реєстру речових 
прав на нерухоме 

майно про 
реєстрацію права 
власності 

№ 21621598, 
зареєстрований 

24.07.2017 

Державна. 

Держ-
геокадастр 

України 
(код за 
ЄДРПОУ 

39411771) 

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля з трьома прибудовами загальною площею 178,6 м2. 
Фундамент – щебінь, стіни цегляні, покрівля шиферна, перегородки дерев’яні, підлога дощата, двері 

та вікна – дерев’яні. Дах протікає. Будівля відключена від комунальних мереж водопостачання, 
каналізації, електропостачання, центрального опалення. Не використовується більше 3 років. 

Відомості 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 

Сумська 
область,  

м. Лебедин, 
вул. Ляшка, 

28 

0,13  5910500000:01:019:0246; 

Для будівництва 
та 
обслуговування 

будівель органів 
державної влади 

та місцевого 
самоврядування, 
землі житлової 

та громадської 
забудови – 03.01 

 Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 

реєстрацію права 
власності від 

09.03.2017, 
реєстраційний номер 
1196483659105, номер 

запису 19450541. 
Обмеження у 

використанні земельної 
ділянки – прибережна 
захисна смуга вздовж 

річок, навколо водойм 
та на островах – 0,0677 

га 

 
Об’єкт приватизації не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 02 липня 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 нежитлової будівлі (адмінбудівлі) під літ. «А» за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, 
вул. Ляшка, 28 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів  

України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 397180,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 198590,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 198590,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону з умовами – 39718,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 19859,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 19859,00 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладання 

договору купівлі-продажу компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду держав-

ного майна України по Полтавській та Сумській областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом 
оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 3230,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 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) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
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, 36014 
Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 



№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 
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.  

USREOU code: 42769539 
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial Bank «PRIVATBANK», 

Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.  
MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 
SWIFT: PBANUA2X 
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 

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

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта 

приватизації: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Ляшка, 28. 

Відповідальна особа: начальник Відділу у Лебединському районі ГУ Держгеокадастру у Сумській  
області Борман Ігор Миколайович, тел. (095) 576-89-22. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.  

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 
управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Сумській області Білоброва Наталія Михайлівна. 
Телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  

областях від 25.05.2021 № 384. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-16-000007-3. 

Період між аукціоном: 
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 – 3971,80 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1985,90 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1985,90 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

 
 

 



РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна по Рівненській  

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

№ 7 загальною площею 17,8 м2 за адресою: Рівненська обл., Радивилівський р-н, м. Радивилів, 

вул. Почаївська, 20а. Балансоутримувач –  

Державна установа «Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 38503282 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гараж № 7 загальною площею 17,8 м2. 

Місцезнаходження: Рівненська обл., Радивилівський р-н, м. Радивилів, вул. Почаївська, 20а. 

Назва балансоутримувача: Державна установа «Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія», 
код за ЄДРПОУ 38503282. 

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 

Гараж 

№ 7  
загальною 

площею 

17,8 м2 

Рівненська обл., 
Радивилівський 
р-н, 

м. Радивилів, 
вул. Почаївська, 
20а 

17,8 530284256258 Гараж 

Наказ «Про утворення 
комісії з приймання-
передачі цілісних 

майнових комплексів 
Держветфітослужби» 
серія та № 47, виданий 

20.04.2016 Державною 
службою України з 

питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів. 

Рішення про державну 
реєстрацію прав та їх 

обтяжень, індексний 
№ 53474172 від 
05.08.2020 16:38:10 

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 

Гараж 
№ 7 
загальною 

площею 

17,8 м2 

Рівненська обл., 
Радивилівський 
р-н, 

м. Радивилів, 
вул. Почаївська, 

20а 

0,022 
5625810100: 
01:013:0388 

Для 
будівництва та 
обслуговування 

будівель 
органів держав-

ної влади та 
місцевого 
самоврядування 

(для 
обслуговування 

гаража) за 
рахунок земель 
запасу 

житлової та 
громадської 

забудови дер-
жавної 
власності 

Власник: Радивилівська 
районна державна адмініст-
рація/ Розпорядження «Про 

надання в постійне 
користування земельної 

ділянки», серія та № 121, 
виданий 24.06.2020 
Радивилівською РДА. Інше 

речове право: право постійного 
користування земельною 

ділянкою. Правокористувач: 
Державна установа «Рівненська 
обласна фітосанітарна 

лабораторія» 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 06 липня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – гаража № 7 загальною площею 17,8 м2 за адресою: 
Рівненська обл., Радивилівський р-н, м. Радивилів, вул. Почаївська, 20а здійснюється відповідно до 

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

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

Покупець об’єкта малої приватизації – гаража № 7 загальною площею 17,8 м2 за адресою: 
Рівненська обл., Радивилівський р-н, м. Радивилів, вул. Почаївська, 20а повинен відповідати 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 30 310,00 грн (тридцять тисяч триста десять грн 00 коп.) (без урахування 

ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 15 155,00 грн (п’ятнадцять тисяч сто п’ятдесят п’ять грн 00 
коп.) (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 15 155,00 грн (п’ятнадцять тисяч сто п’ятдесят п’ять грн 00 коп.) (без урахування ПДВ). 



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

аукціону з умовами – 3 031,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 515,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 515,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 

січня поточного року). 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець гаража № 7 загальною площею 17,8 м2 за адресою: Рівненська обл., Радивилівський р-н, 
м. Радивилів, вул. Почаївська, 20а зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду дер-
жавного майна України по Рівненській та Житомирській  областях вартість послуг суб’єкта оціночної 
діяльності за проведення незалежної оцінки в сумі 2 700,00 грн (дві тисячі сімсот грн 00 коп.) 

протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення 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 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 Рівненській та 

Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062 
Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт – гаража № 7 загальною площею 

17,8 м2) 
Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42956062 
в іноземній валюті: 

в іноземній валюті EUR : 
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 
account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 
Назва банку кореспондента: 
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN  

SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або 

UNICREDIT BANK AG, MUNICH, 
SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунку: 69114920 

або 

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria  

SWIFT: RZBAATWW 
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 
в іноземній валюті USD : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 
account №UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 



UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 
Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK 
SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або 

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

SWIFT: CHAS US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або 

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA 
SWIFT: BKTR US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 04094227 

або 

The Bank of New York Mellon, New York, USA 
SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 08.00 до 17.00 за адресою: Рівненська обл., 

Радивилівський р-н, м. Радивилів, вул. Почаївська, 20а. 
Телефон : (0362) 68-36-93, (093) 280-11-57. 

Відповідальна особа: Стельмах Оксана Миколаївна – головний спеціаліст відділу приватизації, 
управління державним майном та корпоративними правами держави регіонального відділення. 
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: м. Рівне. вул. Петра Могили, 24. 
Телефони для довідок (093) 280-11-57. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної 

комісії з продажу об’єкта малої приватизації – гаража № 7 загальною площею 17,8 м2 за адресою: 
Рівненська обл., Радивилівський р-н, м. Радивилів, вул. Почаївська, 20а: наказ Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 25 травня 
2021 року № 384. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: ID UA-AR-P-2021-02-10-000002-1. 
Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 
Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни 

об’єкта приватизації – 303,10 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) 

стартової ціни об’єкта приватизації – 151,55 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого – подання цінових 

пропозицій – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта 

приватизації – 151,55 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

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



 
 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

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

провадження діяльності та зберігання спирту  

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно Мартинівського місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт»: 

(230009) Адмінкорпус (прохідна №3); (230065) Адмінкорпус (загал. пл. 862,8 кв.м); (230085) 
солодовня; (230069) Солодовня (майстерня КПВ); (230010) Солодовня (золотий початок); (230060) 
Солодовня (зерносклад); (загал. пл. 1723,5 кв.м); (230011) Автогараж; (230015) Автогараж (будівля 

матеріального складу №1) (загал. пл. 290,4 кв.м); (230017) Склад ПММ (загал. пл. 179 кв.м); (230013) 
Залізничне депо (загал. пл. 232 кв.м); (230019) Трансформаторна, №7 (загал. пл. 29,5 кв.м); (230076) 

Підработка; (230059) Підработка (зерносклад) (загал. пл. 2059,3 кв.м); (230087) Сушилка (загал. пл. 
103 кв.м); (230086) Спиртосховище (загал. пл. 618,6 кв.м); (230007) Мазутна станція, ємність (загал. 
пл. 50,6 кв.м); (230070) Механічна майстерня, прибудова, ганок (загал. пл. 171,3 кв.м); (230027) 

Водооборотка (загал. пл. 41,1 кв.м); (230033) Головний корпус, котельня (загал. пл. 1999,1 кв.м); 
(230006) Бродильне відділення (новий корпус) (загал. пл. 1720,1 кв.м); (230032) Вуглекислотний цех, 

дизельна (пожежне депо) (загал. пл. 669,3 кв.м); (230008) Плотницька, прибудова, котельня; (230074) 
Пилорама (загал. пл. 265,9 кв.м); (230020) Трансформаторна №18 (загал. пл. 41,7 кв.м); (230037) 
Електроцех, прибудова (загал. пл. 98,4 кв.м); (230012) Ємність бензоколонки, бензоколонка (загал. 

пл. 65,2 кв.м); (230093) Цех яєчного масла, веранда (загал. пл. 904,2 кв.м); (230058) Зерносклад 
(загал. пл. 1290,2 кв.м); (230082) Прачечна, ганок; (230066) Лазня (загал. пл. 285,2 кв.м); (230014) 

Будинок контори, склад, підвал, прибудова, ганок (загал. пл. 808,8 кв.м); (230092) Ферма (загал. пл. 
539 кв.м); (230002) Артезіан. скважина №2; (230003) Асфальт.покриття тер.зав.; (230016) Будівля 
матеріального складу (загал. пл. 655,5 кв.м); (230022) Вагони вузької колії; (230023) Вагони вузької 

колії; (230024) Вагони вузької колії; (230025) Вагони вузької колії; (230026) Вагони вузької колії; 
(230029) Ворота металеві; (230030) Ворота металеві; (230031) Ворота території заводу; (230036) 

Димова труба; (230038) Естакада для миття маш.; (230039) Ємкість 25 т; (230040) Ємкість 50 т; 
(230041) Ємкість 60 т; (230042) Ємкість 60 т (Ємність сивушного масла); (230043) Ж/д колія; 
(230057) Залізнична вітка; (230061) Кабельна лінія; (230062) Кабельна лінія; (230063) Кабельна лінія; 

(230067) Лінія електропередачі; (230068) Лінія електропередачі; (230073) Огорожа території заводу; 
(230077) Погріб біля прохідної; (230088) Теплиця; (230089) Туалет (2 відд.) б.п.; (230090) Туалет 2 

відділення; (230091) Туалет 3 відділення; (230094) ШП2 (Сушарка зернова); (230096) GSM-Модем; 
(230097) GSM-Модем; (230098) GSM-Модем; (230099) GSM-Модем; (230100) HP Laser Jet1020 
1200x1200dpi; (230101) HP Laser Jet1020 1200x1200dpi; (230103) Автоцистерна 4,2; (230104) Агрегат 

сварочний ААД-4001У1; (230105) Бардопровод; (230106) Бардяні роздаточні ємкості №1; (230107) 
Бардяні роздаточні ємкості №2; (230108) Барометричний конденсатор; (230109) Бочка ЗЖВ(РЖВ-Ф-

3); (230111) Бражна колона; (230112) Бульдозер ; ДТ – 75; (230113) Бункер 700 т; (230114) Бункер 
700 т; (230115) Бункер 700 т; (230116) Бункер для зерна подвесовой; (230117) Ваги (пісобне госп-во); 
(230118) Ваги автомобільні 25 т; (230119) Ваги –дозатор; (230120) Ваги ДУ – 20; (230121) Ваги 

електричні; (230122) Ваги циферблатні; (230123) Ваги.; (230125) Вакуум насос ВВН – 6; (230126) 
Вакуум-сосуд (оцукрювач №1); (230127) Вакуум-сосуд (оцукрювач №2); (230129) Варочна колона 

№1 2ст; (230130) Варочна колона №2 2ст; (230131) Варочна колона №3 2ст; (230132) Варочна колона 
№4 2ст; (230133) Варочна колона №5 2ст; (230134) Варочна колона №6 2 ст; (230136) Вентилятор; 
(230137) Вентилятор (веси); (230139) Вентилятор №1; (230140) Вентилятор №2; (230142) Вентилятор 

№3; (230144) Вентилятор БУС-100; (230147) Вентилятор осьовий; (230148) Вентилятор повітря ВД-
10; (230149) Вентилятор центробіжний; (230150) Вертикально-свердлильний станок; (230151) 

Витримувач; (230152) Витяжний вентилятор; (230154) Водопідігрівач; (230155) Водяні насоси СД 
40/50 №1; (230156) Водяні насоси СД 40/50 №2; (230157) Вологомір WILE-65; (230158) Вологомір 
НЕ-Lite, 15 культ; (230159) Вуглекислот. Установка УВЖС-3; (230161) Газопровід; (230162) 



Газопровід середнього тиску (ГРП-котельня); (230163) Головка з прист.для миття чанів; (230165) 
Датчик абсолютного тиску МИДА-ДА-13П; (230166) Датчик перепаду тиску; (230167) Датчик 

температури ПВТ-01; (230168) Датчик тиску Aplisens PC-28; (230169) Деаераторна установка 8 м3; 
(230170) Декантатор сивушного масла РК №1; (230171) Декантатор сивушного масла РК №2; 

(230172) Дефлегматор ЕК; (230173) Дефлегматор РК №2; (230174) Дефлегматор РК №1; (230175) 
Дефлегматор РК №1; (230176) Дефлегматор РК №2; (230177) Дефлегматор ф 25 н.ж. (бражна 
колона); (230179) Дизельгенератор АС-814 500квт; (230180) Димосос Д-12; (230181) Димосос Д-12; 

(230182) Дистилятор; (230183) Дозатор (ваги); (230185) Долбильний станок; (230186) Дризіна Д – 
243; (230187) Дріжджанки №1; (230188) Дріжджанки №2; (230189) Дріжджанки №3; (230190) 

Дріжджанки №4; (230191) Дріжджанки №5; (230192) Дробарка А1-ДМ2Р-75 в комплекті; (230193) 
Дробарка А1-ДМ2Р-75 в комплекті; (230196) Економайзер р№270; (230197) Економайзер р№674; 
(230199) Електрич. Колорифер; (230200) Електричний двигун; (230201) Електричний двигун АО – 2; 

(230202) Електродвигун 4А 55/1500; (230203) Електродвигун 4А 100 кВт 1500; (230204) 
Електродвигун 4А 40 кВт 1500; (230205) Електродвигун 4А 55 кВт 1500; (230206) Електродвигун АО 

– 2,37 кВт 1500 об./хв.(75/1000); (230207) Електродвигун АО – 2,75 кВт 1500 об./хв.; (230208) 
Електромлин ЛЗМ 2 шт.; (230209) Електроплита; (230210) Електротельфер; (230212) Епюраційна 
колона; (230213) Ємкість для меляси №1; (230214) Ємкість для меляси №2; (230215) Ємкість замісу; 

(230216) Ємкість меляси; (230217) Ємкість сив. масла; (230218) Ємкість спирту 50 тис. №1; (230219) 
Ємкість спирту 50 тис. №2; (230220) Ємкість спирту етилового технічного; (230221) ємність для 

барди 60 т; (230222) Ж/д прийомна ємкість; (230223) Замочн. чан 2 м3 №3; (230224) Замочн. чан 5 м3 
№1; (230225) Замочн. чан 5 м3 №2; (230226) Збірник дефлегматорної води №1; (230227) Збірник 
конденсату; (230228) Збірник підсивушної води; (230229) Збірник сивушного масла №1; (230230) 

Збірник сивушного масла №2; (230231) Збірник сивушного масла №3; (230232) Збірник фільтрату; 
(230233) Зварювальна установка; (230234) Зварювальний випрямитель ВД-401; (230235) Зерноочисна 

машина БСС; (230236) Інвентор зварювальний (апарат завр.); (230237) Кип’ятильник ЕК; (230238) 
Кип’ятильник РК №2; (230239) Кип’ятильник РК №1; (230240) Кип’ятильник БК; (230241) Клапан 
запобіжний МКН-50; (230242) Клапан запобіжний ПКН-100; (230243) Клапан запобіжний ПКН-200; 

(230244) Клапан пружинний скидний ПСК Ду-50; (230245) Колектор холодної води; (230248) 
Комп’ютер Аthlon 3000/80 Gb; (230249) Компресор 2УП; (230250) Компресор ВВН – 12; (230251) 

Компресор УВКХ; (230252) Конвеєр стрічк. 6 шт. (елеватор); (230253) Конвеєр стрічковий №1; 
(230254) Конвеєр стрічковий №2; (230255) Конвеєр стрічковий №3; (230256) Конвеєр стрічковий 
№4; (230257) Конденсатор б/ ректифікаційної колони (холодильник сивушного спирту); (230258) 

Конденсатор б/у (рекуператор підсивушного шару); (230259) Конденсатор БК; (230260) Конденсатор 
РК №2; (230261) Конденсатор РК №1; (230262) Конденсатор сепаратора СО 2; (230263) Конднесатор 

ЕК; (230264) Консольно-фрезерний станок 6Р82; (230265) Контактна головка; (230266) Контрольний 
снаряд №204 (спирт); (230267) Контрольний снаряд ЕАФ №0662; (230268) Контрольний снаряд 
спирт. №036; (230269) Котел ДКВР 16/13 ст.2, зав. №3, р №2558; (230270) Котел ДКВР 16/23 ст. №1, 

зав. №403, р №683; (230271) Котел КВТС; (230272) Ксерокс Canon Shot MF-4018; (230273) Лебідка 
ж/д вагона; (230274) Лічильник води XB MWN NKOP; (230275) Лічильник води XB-JS-10 NKOP 

(DN 65); (230276) Лічильник газу ЛГ-К-Ех-80-160-01; (230277) Лічильник електроенергії EPQS-
1222217 LL; (230278) Мазутна місткість 8000 л; (230279) Машина ЗСМ; (230280) Машина 
шліфувальна; (230284) Мехлопата; (230285) Мілівольтметр; (230286) Мірник для ГФ 1000 дал.; 

(230287) Мірник для ГФ 249.5 дал.; (230288) Мірник для ГФ 75,1 дал.; (230289) Мірник для сив. 
масла 75 дал.№1; (230290) Мірник для сив. масла 75 дал. №2; (230291) Мірник для спирту 1000 дал. 

№1; (230292) Мірник для спирту 1000 дал. №2; (230293) Мірник для спирту 75 дал. №1; (230294) 
Мірник для спирту 75 дал. №2; (230295) Місткість б/у 0,2 м; (230296) Місткість для жив. води 8 м3; 
(230297) Місткість для к-ти; (230298) Місткість для меляси 70,0 м3 №2; (230299) Місткість для 

меляси 700 м3 №14 (230300) Місткість для підігр. води отопл. 10 м3; (230301) Місткість УДХ-12,5 
(устан. тривалого зберіг.); (230302) Місткіть для розчину солі 0,4 т; (230303) Місткіть для розчину 

солі 2,5 м3; (230304) Місткість УДХ – 8; (230305) Мийка високого тиску HDS-895M; (230306) 
Монітор Samtrol 78E та системний блок Semprol/2400/KN400/256Mb/40Gb; (230307) Набірний бак 
холодної води; (230308) Навантажувач ПТС – 77; (230309) Напівавтомат зварювальний; (230310) 

Напірний бак 2п; (230311) Напірний бак гарячої води; (230312) Насос 1 шт.(з НШ 50 ); (230313) 
Насос 3М 32-200/5,5-А; (230314) Насос BEST ONE A 10MT; (230315) Насос DWO 400 (перекачка 

сусла); (230316) Насос DWON 400; (230317) Насос S05B2P2TPBS000; (230318) Насос Winner 4N4-



27/2,2; (230319) Насос АНВ - 125 №1; (230320) Насос АНВ - 125 №2; (230321) Насос артсвердловини 
ЄЦВ 6-6.3-85 №2; (230322) Насос артсвердловини ЄЦВ 6-6.3-85 №4; (230323) Насос ВВН 6/04; 

(230325) Насос ВВН-12; (230326) Насос ВВН-6; (230327) Насос викачки барди К 100-65-250 №2; 
(230328) Насос викачки води СД 16110; (230329) Насос відкач. фек. вод СМ 150-125-315 М; (230330) 

Насос ВС-80; (230331) Насос ВС-80; (230332) Насос ВС-80 (Спиртосховище); (230333) насос ГН-200; 
(230334) Насос для подачі бражки СД 100/40 №1; (230335) Насос дренажний «Гном» 10/10 П; 
(230336) Насос дренажний «Гном» 10/10 П; (230337) Насос ЕBARA ЗМ/А 32-200/5,5; (230338) Насос 

ЕУВ 6-6; (230339) Насос ЕЦВ 6-6,5-85; (230340) Насос ЗВМ 65-200/15; (230341) Насос ЗМ 40-200/5,5 
(перекачка сусла); (230342) Насос ЗМ 40-200/7,5 А; (230343) Насос ЗМ 40-200/7,5-А; (230344) Насос 

ЗМ 40-200/7,5-А; (230345) Насос ЗМ 50-125/3 (викач. дрожджів); (230346) Насос ЗМ 50-125/3,0; 
(230347) Насос МVI1614-3/25/E/3-400-50-2 WILO в комплекті; (230348) Насос НБ32 №1; (230349) 
Насос НБ32 №2; (230350) Насос ПДВ-16/20 (паровий); (230351) Насос перекачки ГФ АСВН-80№1; 

(230352) Насос перекачки ГФ АСВН-80№2; (230353) Насос перекачки спирту АСВН-80№1; (230354) 
Насос перекачки спирту АСВН-80№2; (230356) Насос рециркуляції СД 65/100; (230357) Насос РЗ 

100; (230358) Насос розчину солі EBARA DWO-400; (230359) Насос СВН - 90 б/у; (230361) Насос 
фільтрату барди СД 16/10; (230362) Насос Х100-65-250 К-СД без двигуна; (230363) Насос ЦНСГ 38-
220; (230364) Насос-дезмембратор №1; (230365) Насос-дезмембратор №2; (230366) Насос-дозатор 

PDE DLX-CC/M 2-10 230 v (Подача ФП); (230367) Насосн. Агр. А13В 4/25-3/25Б з двиг 5,5х1500 кВт 
(черв); (230368) Норія 100 т; (230369) Норія 100 т; (230370) Норія 50 т; (230371) Норія 50 т; (230372) 

Норія 50 т; (230373) Норія 50 т; (230374) Норія виробнича 10 т; (230375) Норія НЦГ – 20; (230376) 
Норія НЦГ – 20; (230378) НФК-3 (прил. для вир. лабор.); (230379) Обчислючвач об’єму газу 
«Універал-02»; (230380) Обчислювач об’єму газу «Універсал-01»; (230381) Пароінжекторна 

установка БК; (230382) Паропровід кот. №1; (230383) Паропровід кот. №2; (230384) Переводна 
ємкість для спирту; (230387) Підігрів повітря; (230388) Підігрівач бражки №1; (230389) Підігрівач 

бражки №1 (2); (230390) Підігрівач бражки РК №1; (230391) Підігрівач мазуту; (230392) Підігрівач 
ПДВ - 200 (підсивушна вода); (230393) Підігрівач погонів; (230394) Піновловлювач; (230395) ПК 
(системний блок+монітор Sub); (230396) ПК (системний блок Impression P +монітор LED21.5 ASUS 

VGA VS228DE D-Sub+мишка+клавіатура) – 09.2017; (230398) ПК на базі 
Athlon2500+/Samsung997DF; (230399) Пневмоперетворювач 4 шт.; (230400) Погрузчик МГУ №1; 

(230401) Погрузчик МГУ №2; (230404) Приймальна місткість мазуту по 50 т; (230405) Прийомна 
ємкість для ГФ; (230406) Прийомна ємкість для сив. масла; (230407) Прийомна ємкість для спирту; 
(230408) Прилад ВИЛ-55 (вологомір); (230409) Прилад РП 3-31; (230410) Прилад РП 2 -П 3; (230411) 

Прицеп 2-ПН-6; (230413) Причіп 2 1Р – 3; (230415) Причіп МДАС; (230416) Причіп МРАТС; 
(230417) Промивна колона; (230418) Проміжний збірник підсивушної води (5-й поверх); (230419) 

Пульт насоса води №1; (230420) Пульт насоса води №2; (230421) Пульт панельний №1; (230422) 
Пульт панельний №2; (230423) Радіостанція; (230424) Радіостанція Di – 195; (230425) Регулятор 
тиску РДБК-1; (230426) Резервуар №1-1642942л; (230427) Резервуар №2 -749530л; (230428) 

Резервуар №3 – 1210215л; (230429) Ректифікаційна колона №2; (230430) Ректифікаційна колона №1; 
(230431) Розвантажувач ПГ – 18а; (230432) Розгінна колона; (230433) Розподільчий щит; (230434) 

Розподільчий щит; (230438) Сахариметр; (230439) Сахариметр; (230440) Сепаратор 3СМ; (230441) 
Сепаратор безперервної продувки; (230442) Сепаратор СО 2; (230443) Сивушний насос СД 40/50; 
(230444) Сигналізатор  СТХ17-4з заряд пристр ЗУ-8; (230445) Сист. бл. на б. Celeron-2/66 Box; 

(230446) Сканер HP SCANJET 3200; (230447) Солодовий чанок; (230451) Спиртовловлювач; (230452) 
Спиртовловлювач №1; (230453) Спиртовловлювач №2 (РК 1;2); (230454) Станок 3К-634(заточний); 

(230455) Станок заточний; (230456) Станок заточний; (230457) Станок токарний; (230458) Станок 
токарний; (230459) Станок токарний 1К62 (б/у); (230460) Станок шліфувально-рифельний ТТ43; 
(230461) Стапельна батарея; (230462) Стіл асистентський; (230463) Стрічковий транспортер №1; 

(230464) Стрічковий транспортер №2; (230465) Стрічковий транспортер №3; (230466) Стругально-
фрезерний станок; (230467) Сушильний агрегат; (230468) СЭШ-3М (суш. шафа); (230469) 

Телефонний апарат; (230470) Тельфер №1; (230473) Тепловоз ТГМ-4А 2456; (230474) 
Теплообмінник; (230475) Теплообмінник б/у; (230476) Терези ВАР-1; (230477) Термостат; (230479) 
Трактор КМЗ (ЮМЗ-6); (230480) Трактор Т-150; (230481) Трактор Т-16М; (230482) Транспортер 

КЛТ; (230483) Транспортер КЛТ; (230484) Трансформатор; (230485) Трансформатор; (230486) 
Трансформатор; (230487) Трансформатор зварювальний; (230488) Тумба до столу (4); (230489) 

Установка розсиропки №1; (230490) Установка розсиропки №2; (230491) Установка УОСВ; (230492) 



Факс Panasonic KX-FT72RUB; (230493) Ферментний вузол; (230494) Фільтр газовий; (230495) Фільтр 
Na + катіон.; (230496) Фільтр Na + катіон.; (230497) Фільтр механ.; (230498) Фільтр механічний; 

(230499) Фільтр механічний; (230500) Фрезерний станок; (230501) Фуговочний станок; (230503) 
Холодильник сив. масла РК №2 (підігрівач підсивушного шару №1); (230504) Холодильник 

сивушного масла РК 1; (230505) Холодильник спирту РК №2; (230506) Холодильник спирту РК №1; 
(230510) Циклон; (230511) Циклон №1; (230512) Циклон №2; (230513) Циклон №3; (230514) Циклон 
№4; (230515) Циклон №5; (230516) Циклон №5; (230517) Циклон №7; (230518) Цифрова фотокамера 

Canon Digital Ixus 60; (230519) Чан бродильний №1; (230520) Чан бродильний №2; (230521) Чан 
бродильний №3; (230522) Чан бродильний №4; (230523) Чан бродильний №5; (230524) Чан 

бродильний №6; (230525) Чан бродильний №7; (230526) Чан бродильний №8; (230527) Чан 
бродильний №9; (230528) Чан бродильний№10; (230529) Чан для сірчаної кислоти; (230531) Чанки 
замісу №1; (230532) Чанки замісу №2; (230533) Чанки замісу №3; (230534) Шафа броньована; 

(230535) Шафа витяжна; (230537) Шнек; (230538) Шнековий транспортер №1; (230539) Шнековий 
транспортер №2; (230540) Щит автоматики; (230541) Щит автоматики; (230542) Щит автоматики; 

(230543) Щит дизгенератора; (230544) Щит ЕР 1884/1 (Шкаф, цоколь,стойка); (230545) Щит 
панельний №1; (230546) Щит панельний №2; (230547) Щит управління; (230548) Щит управління; 
(230549) Щит управління розвар.; (500437) Системний блок IT-Block G5400Work; (500446) 

Системний блок IT-Block G5400Work; (501181) Димосос ДН-10; (501184) Система автоматизованого 

контролю; (501189) ємність 60 м3; (501190) ємність 60 м3; (501192) Ємність циліндрична; (501193) 
Ємність прямокутна; (501194) Ємність прямокутна; (501195) Ємність циліндрична; (230551) А/м 

«Газель» ГАЗ-3302; (230555) А/м САЗ 3507; (230557) Автомобіль VW PASSAT; (230558) Автомобіль 
ВАЗ 21093; (230561) Бетонозмішувач; (230563) Бойлер-30 літрів ; (230569) Диван; (230571) Кавоварка 
GAGGIA-Titanium; (230572) Кавоварка Меджик 106 CL; (230578) Компресор FC 2/50; (230579) 

Кондиціонер з вентилятором; (230580) Котел ; Ж7-КЕП-9; (230583) Кресло; (230586) Крісло 
розкладне; (230587) Кусторез FS; (230589) Машинка «Персі»; (230591) Набір м’яких меблів; (230592) 

Набір шкафів із трьох відділень; (230595) Пилка циркулярна; (230600) Стіл 2-тумбовий (1); (230602) 
Стіл 2-тумбовий (3); (230603) Стіл журнальний; (230604) Стіл конторський (1); (230605) Стіл 
письмовий; (230606) Стіл приставний; (230611) Тенісний стіл; (230612) Тумба; (230613) Тумба до 

стола; (230616) Тумба до стола (2); (230617) Тумба до стола (2); (230618) Тумба до стола (3); 
(230619) Тумба мобільна; (230620) Холодильник «Snaiga»(з1.07.00); (230621) Холодильник «Норд»; 

(230622) Холодильник «Норд»; (230623) Холодильна вітрина; (230627) Холодильна камера; (230630) 
Холодильник; (230634) ЦС Пневмомолоток МО-3 44 Дж; (230635) Шафа офісна; (230637) Шкаф; 
(230638) Шкаф; (230639) Шкаф книжний; (230641) Шкаф книжний; (230642) Шафа трисекційна; 

(500510) Електропила EKS 2400/40 2400 Вт, шина 40см AL-KO; (500657) Мотокоса FC-47 LX2,4 кВт 
Foresta; (501182) Котел Ж7-КЕП-10; (501188) Насос ВС-80.00.000-02; (230645) мінідиск; (230646) 

Портативна бормашина; (230647) радіомікрофон; (500503) Бензопила 2,04к.с40,1 куб.см 40 см 4,6 кг 
BKSс; (500682)Мотопомпа МП 27/100; (500526) Дріжджо-бродильне відділення, (далі – Об’єкт 
приватизації). 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. 
Мартинівка, вул. М. Яжука, 20.  

Інформація про балансоутримувача: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної 

промисловості «УКРСПИРТ» (ДП «Укрспирт»), код за ЄДРПОУ 37199618, юридична адреса: 07400, 
Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, 
телефон +380674019741, адреса електронної пошти : g.vergeles@ukrspirt.com. 

ВІДОМОСТІ ПРО НЕРУХОМЕ МАЙНО  

Інв. номер  Назва  

Адреса 

розташуванн
я  

Заг. 

площ

а (м2) 

Функціональне 
використання 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 

Форма 

власності 
та власник 

230020 Трансформаторн

а №18 

Вінницька 

обл., 
Жмеринськи

й р-н, c. 
Мартинівка, 

41,7 2224.3 

Трансформатор
ні станції та 

підстанції 
місцевих 

Свідоцтво 

про право 
власності 

САЕ 479915 
від 21.06.201

Державна, 

Міністерств
о економіки 

України  



Інв. номер  Назва  

Адреса 

розташуванн
я  

Заг. 
площ

а (м2) 

Функціональне 
використання 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 

Форма 

власності 
та власник 

вул. М. 

Яжука, 20  

електромереж  2 

230019 Трансформаторн
а, №7 

Вінницька 
обл., 

Жмеринськи
й р-н, c. 
Мартинівка, 

вул. М. 
Яжука, 20 

29,5 2224.3 
Трансформатор

ні станції та 
підстанції 
місцевих 

електромереж  

Свідоцтво 
про право 

власності 
САЕ 479915 
від 21.06.201

2 

Державна, 
Міністерств

о економіки 
України  

230085, 

230069,230010,2300
60 

Солодовня, 

солодовня 
(майстерня 
КПВ), солодовня 

(золотий 
початок), 

солодовня 
(зерносклад) 

Вінницька 

обл., 
Жмеринськи
й р-н, c. 

Мартинівка, 
вул. М. 

Яжука, 20 

1723,

5 

1251.5 Будівлі 

підприємств 
харчової 
промисловості  

Свідоцтво 

про право 
власності 
САЕ 479915 

від 21.06.201
2 

Державна, 

Міністерств
о економіки 
України  

230007 Мазутна станція, 
ємність 

Вінницька 
обл., 

Жмеринськи
й р-н, c. 
Мартинівка, 

вул. М. 
Яжука, 20 

50,6 1274.6 
Господарські 

будівлі 

Свідоцтво 
про право 

власності 
САЕ 479915 
від 21.06.201

2 

Державна, 
Міністерств

о економіки 
України  

230008,230074 Плотницька, 

прибудова, 
котельня; 
пилорама 

Вінницька 

обл., 
Жмеринськи
й р-н, c. 

Мартинівка, 
вул. М. 

Яжука, 20 

265,9 1274.6 

Господарські 
будівлі 

Свідоцтво 

про право 
власності 
САЕ 479915 

від 21.06.201
2 

Державна, 

Міністерств
о економіки 
України  

230012 Ємність 
бензоколонки, 
бензоколонка 

Вінницька 
обл., 
Жмеринськи

й р-н, c. 
Мартинівка, 

вул. М. 
Яжука, 20 

65,2 1274.6 
Господарські 
будівлі 

Свідоцтво 
про право 
власності 

САЕ 479915 
від 21.06.201

2 

Державна, 
Міністерств
о економіки 

України  

230017 Склад ПММ Вінницька 
обл., 

Жмеринськи
й р-н, c. 

Мартинівка, 
вул. М. 
Яжука, 20  

179 1252.9 Склади 
та сховища 

інші  

Свідоцтво 
про право 

власності 
САЕ 479915 

від 21.06.201
2 

Державна, 
Міністерств

о економіки 
України  

230016 Будівля 

матеріального 

Вінницька 

обл., 

655,5 1252.9 Склади 

та сховища 

Свідоцтво 

про право 

Державна, 

Міністерств



Інв. номер  Назва  

Адреса 

розташуванн
я  

Заг. 
площ

а (м2) 

Функціональне 
використання 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 

Форма 

власності 
та власник 

складу Жмеринськи

й р-н, c. 
Мартинівка, 

вул. М. 
Яжука, 20 

інші  власності 

САЕ 479915 
від 21.06.201

2 

о економіки 

України  

230011,230015 Автогараж, 
автогараж 

(будівля 
матеріально 

складу №1) 

Вінницька 
обл., 

Жмеринськи
й р-н, c. 

Мартинівка, 
вул. М. 
Яжука, 20  

290,4 1242.1 Гаражі 
наземні  

Свідоцтво 
про право 

власності 
САЕ 479915 

від 21.06.201
2 

Державна, 
Міністерств

о економіки 
України  

230013 Залізничне депо Вінницька 

обл., 
Жмеринськи

й р-н, c. 
Мартинівка, 
вул. М. 

Яжука, 20  

232 1274.6 

Господарські 
будівлі 

Свідоцтво 

про право 
власності 

САЕ 479915 
від 21.06.201
2 

Державна, 

Міністерств
о економіки 

України  

230086 Спиртосховище Вінницька 

обл., 
Жмеринськи

й р-н, c. 
Мартинівка, 
вул. М. 

Яжука, 20 

618,6 1252.9 Склади 

та сховища 
інші  

Свідоцтво 

про право 
власності 

САЕ 479915 
від 21.06.201
2 

Державна, 

Міністерств
о економіки 

України  

230065,230009 Адмінкорпус, 

адмінкорпус 
(прохідна №3) 

Вінницька 

обл., 
Жмеринськи
й р-н, c. 

Мартинівка, 
вул. М. 

Яжука, 20  

862,8  1220.9 Будівлі 

для 
конторських та 
адміністративн

их цілей інші  

Свідоцтво 

про право 
власності 
САЕ 479915 

від 21.06.201
2 

Державна, 

Міністерств
о економіки 
України  

230058 Зерносклад Вінницька 

обл., 
Жмеринськи
й р-н, c. 

Мартинівка, 
вул. М. 

Яжука, 20  

1290,

2 

1271.3 Будівлі 

для зберігання 
зерна  

Свідоцтво 

про право 
власності 
САЕ 479915 

від 21.06.201
2 

Державна, 

Міністерств
о економіки 
України  

230033 Головний 
корпус, котельня 

Вінницька 
обл., 

Жмеринськи
й р-н, c. 

Мартинівка, 
вул. М. 
Яжука, 20  

1999,
1 

1251.5 Будівлі 
підприємств 

харчової 
промисловості  

Свідоцтво 
про право 

власності 
САЕ 479915 

від 21.06.201
2 

Державна, 
Міністерств

о економіки 
України  



Інв. номер  Назва  

Адреса 

розташуванн
я  

Заг. 
площ

а (м2) 

Функціональне 
використання 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 

Форма 

власності 
та власник 

230076,230059 Підработка; 
підработка 

(зерносклад) 

Вінницька 
обл., 

Жмеринськи
й р-н, c. 

Мартинівка, 
вул. М. 
Яжука, 20 

2059,
3 

1251.5 Будівлі 
підприємств 

харчової -
промисловості  

Свідоцтво 
про право 

власності 
САЕ 479915 

від 21.06.201
2 

Державна, 
Міністерств

о економіки 
України  

230037 Електроцех, 
прибудова 

Вінницька 
обл., 

Жмеринськи
й р-н, c. 

Мартинівка, 
вул. М. 
Яжука, 20 

98,4 1274.6 
Господарські 

будівлі 

Свідоцтво 
про право 

власності 
САЕ 479915 

від 21.06.201
2 

Державна, 
Міністерств

о економіки 
України  

230006 Бродильне 
відділення 

(новий корпус) 

Вінницька 
обл., 

Жмеринськи
й р-н, c. 
Мартинівка, 

вул. М. 
Яжука, 20 

1720,
1 

1251.5 Будівлі 
підприємств 

харчової 
промисловості  

Свідоцтво 
про право 

власності 
САЕ 479915 
від 21.06.201

2 

Державна, 
Міністерств

о економіки 
України  

230032 Вуглекислотний 
цех, дизельна 
(пожежне депо) 

Вінницька 
обл., 
Жмеринськи

й р-н, c. 
Мартинівка, 

вул. М. 
Яжука, 20 

669,3 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової 

промисловості  

Свідоцтво 
про право 
власності 

САЕ 479915 
від 21.06.201

2 

Державна, 
Міністерств
о економіки 

України  

230070 Механічна 

майстерня, 
прибудова, 

ганок 

Вінницька 

обл., 
Жмеринськи

й р-н, c. 
Мартинівка, 
вул. М. 

Яжука, 20 

171,3 1274.6 

Господарські 
будівлі 

Свідоцтво 

про право 
власності 

САЕ 479915 
від 21.06.201
2 

Державна, 

Міністерств
о економіки 

України  

230027 Водооборотка Вінницька 

обл., 
Жмеринськи

й р-н, c. 
Мартинівка, 
вул. М. 

Яжука, 20 

41,1 1274.6 

Господарські 
будівлі 

Свідоцтво 

про право 
власності 

САЕ 479915 
від 21.06.201
2 

Державна, 

Міністерств
о економіки 

України  

230087 Сушилка Вінницька 

обл., 
Жмеринськи
й р-н, c. 

Мартинівка, 

103 1274.6 

Господарські 
будівлі 

Свідоцтво 

про право 
власності 
САЕ 479915 

від 21.06.201

Державна, 

Міністерств
о економіки 
України  



Інв. номер  Назва  

Адреса 

розташуванн
я  

Заг. 
площ

а (м2) 

Функціональне 
використання 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 

Форма 

власності 
та власник 

вул. М. 
Яжука, 20 

2 

230093 Цех яєчного 
масла, веранда 

Вінницька 
обл., 

Жмеринськи
й р-н, c. 

Мартинівка, 
вул. М. 
Яжука, 20  

904,2 1251.5 Будівлі 
підприємств 

харчової 
промисловості  

Свідоцтво 
про право 

власності 
САЕ 479915 

від 21.06.201
2 

Державна, 
Міністерств

о економіки 
України  

230014 Будинок 
контори, склад, 

підвал, 
прибудова, 
ганок 

Вінницька 
обл., 

Жмеринськи
й р-н, c. 
Мартинівка, 

вул. М. 
Яжука, 20 

808,8 1220.9 Будівлі 
для 

конторських та 
адміністративн
их цілей інші  

Свідоцтво 
про право 

власності 
САЕ 479915 
від 21.06.201

2 

Державна, 
Міністерств

о економіки 
України  

230092 Ферма Вінницька 
обл., 
Жмеринськи

й р-н, c. 
Мартинівка, 

вул. М. 
Яжука, 20 

539 1271.1 Будівлі 
для 
тваринництва  

Свідоцтво 
про право 
власності 

САЕ 479915 
від 21.06.201

2 

Державна, 
Міністерств
о економіки 

України  

230066,230082 Лазня; прачечна, 

ганок 

Вінницька 

обл., 
Жмеринськи

й р-н, c. 
Мартинівка, 
вул. М. 

Яжука, 20 

285,2 1274.4 Будівлі 

лазень та 
пралень  

Свідоцтво 

про право 
власності 

САЕ 479915 
від 21.06.201
2 

Державна, 

Міністерств
о економіки 

України  

 
На балансі ДП «Укрспирт» перебуває захисна споруда цивільного захисту, яка не підлягає  

приватизації, а саме – протирадіаційне укриття (інв. №230652) за адресою: Вінницька обл., 
Жмеринський р-н, c. Мартинівка, вул. М. Яжука, 20а.  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ  

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 

Вінницька 

обл., 
Жмеринський 

р-н, 
Біликовецька 

5,3 0521080300:06:002:0162 Для розміщення та 

експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель 
та споруд підприємств 

Витяг 204177849 

від 16.03.2020.  
Рішення 

про державну 
реєстрацію прав та 



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 

СР переробної, 
машинобудівної та 

іншої промисловості 

їх обтяжень 
51552363 

від 11.03.2020  

Земельна 
ділянка 

Вінницька 
обл., 

Жмеринський 
р-н, 

Біликовецька 
СР 

16,6 0521080300:06:003:0134 Для розміщення та 
експлуатації 

основних, підсобних і 
допоміжних будівель 

та споруд підприємств 
переробної, 
машинобудівної та 

іншої промисловості 

Витяг 197284035 
від 23.01.2020.  

Рішення 
про державну 

реєстрацію прав та 
їх обтяжень 
50754824 

від 22.01.2020 

Земельна 

ділянка 

Вінницька 

обл., 
Жмеринський 
р-н, 

Біликовецька 
СР 

30,3  

0521080300:06:003:0133 

Для розміщення та 

експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель 

та споруд підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої промисловості 

Витяг 204176965 

від 16.03.2020.  
Рішення 
про державну 

реєстрацію прав та 
їх обтяжень 

51556640 
від 11.03.2020 

Земельна 

ділянка 

Вінницька 

обл., 
Жмеринський 

р-н, с. 
Мартинівка 

0,0172 0521080300:03:002:0137 Для розміщення та 

експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель 
та споруд підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 
іншої промисловості 

Витяг 204177275 

від 16.03.2020.  
Рішення 

про державну 
реєстрацію прав та 
їх обтяжень 

51556414 
від 11.03.2020 

Земельна 
ділянка 

Вінницька 
обл., 

Жмеринський 
р-н, с. 
Мартинівка 

9,9828 0521080300:03:002:0138 Для розміщення та 
експлуатації 

основних, підсобних і 
допоміжних будівель 
та споруд підприємств 

переробної, 
машинобудівної та 

іншої промисловості 

Витяг 204177556 
від 16.03.2020.  

Рішення 
про державну 
реєстрацію прав та 

їх обтяжень 
51553219 

від 11.03.2020 

Земельна 
ділянка 

Вінницька 
обл., 

Жмеринський 
р-н, 

Біликовецька 
СР 

17,37 –(на стадії 
переоформлення) 

Землі промисловості 
(залізниця) 

Державний акт на 
право постійного 

користування 
землею Б №000789  

від 1983 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОГОВОРИ ОРЕНДИ  

№ 
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 

за місяць 
без ПДВ 

(грн) 

1 ВАТ 

«Укртелеком» 

Вбудовані 

приміщення 

25,8 Розміщення 

сільської АТС 

№612-НМ з 30.11.2007 по 

30.08.2021 

22 

2 ФОП 
Терменюк Т. В. 

Нежитлові 
вбудовані 

приміщення 

161,07 Здійснення 
торгівлі 

№1327-НМз 01.04.2013 
по 01.01.2022 

18 

3 ФОП Гальчук 
О. В. 

Нежитлові 
вбудовані 
приміщення 

23 Здійснення 
торгівлі 

№1698-НМз 18.06.2016 
по 18.05.2022 

35 

 
Для нового власника окремого майна Мартинівського МПД ДП «Укрспирт» чинні договори 

оренди зберігають свою силу. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.  

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 30.06.2021. 

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, 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, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та 
пального» (зі змінами) та Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 №699. 
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 – 31 020 225,92 грн (без ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 510 112,96 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 
15 510 112,96 грн (без ПДВ).  

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

аукціону з умовами – 3 102 022,59 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 551 011,30 грн;  



аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій  
1 551 011,30 грн.  

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.  

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

Покупець окремого майна Мартинівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП 
«Укрспирт» зобов’язаний від дати переходу права власності на об’єкт приватизації забезпечити : 

збереження видів діяльності, яке здійснювало Мартинівське місце провадження діяльності та 

зберігання спирту ДП «Укрспирт», а саме – виробництво спирту етилового ректифікованого до 01 
липня 2021 року; 

збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, 
не менше ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року, та 
працевлаштування на них протягом 2 місяців з моменту переходу права на об’єкт не менше 65 осіб; 

безперешкодний доступ балансоутримувача до захисної споруди цивільного захисту – 
протирадіаційного укриття (інв. №230652), за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, c. 

Мартинівка, вул. М. Яжука, 20а, з метою здійснення заходів по утриманню захисних споруд 
цивільного захисту у відповідності до вимог частини восьмої статті 32 Кодексу цивільного захисту 
України № 5403-VI від 02.10.2012; 

не чинити перешкод ДП «Укрспирт» у користуванні та розпорядженні майном (готова продукція, 
товари, сировина і матеріали, у тому числі сировина у незавершеному виробництві, паливо тощо), 

яке не увійшло до складу об’єкта приватизації, перебуває на балансі ДП «Укрспирт» та розташоване 
на території Мартинівського місця провадження діяльності та зберігання спирту. 

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 №UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску). 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 
Код за ЄДРПОУ: 42964094 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцем його розташування. 
Відповідальна особа: керівник Мартинівського МПД ДП «Укрспирт» Огороднік Микола 

Олександрович, тел.+380504610532, адреса електронної пошти : martunivka@ukr.net. 

Найменування особи – організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя,10, адреса 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального  відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій  

областях від 31.05.2021 №785.  
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-07-000008-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 28 (двадцять вісім) календарних днів; 



аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій : 28 (двадцять вісім) календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 310 202,26 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 155 101,13 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 155 101,13 грн. 

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 
 

 


