
Оголошено продаж об’єктів малої приватизації – «Відомості 

приватизації» № 2 від 12.01.2022 
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – 

окремого майна – автостоянки та будівлі майстерні у складі: будівля майстерні літ. 

А-1 загальною площею 50,2 м2; будівля сторожки (тимч.) літ. Б-1; навіс літ. В, Г, Д, 

Е; ворота – № 1, 3; огорожа № 2; мостіння – І, що розташований за адресою: Дніпро-

петровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 64д  

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автостоянка та будівля майстерні у складі: 

будівля майстерні літ. А-1 загальною площею 50,2 м2; будівля сторожки (тимч.) 

літ. Б-1; навіс літ. В, Г, Д, Е; ворота – № 1, 3; огорожа № 2; мостіння – І. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 

64д. 

Балансоутримувач (зберігач): ТОВ «ЗЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 43079367), адреса: 

49000, Дніпропетровська обл., вул. Любарського, 98, телефон (098) 66-01-35. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  

 

Адреса  

розташ

ування 

 

Загальна  

площа (м2) 

 

Реєстраці

йний 

номер 

 

Функціональне  

використання 

 

Підстава 

виникненн

я права 

власності 

 

Форма 

власнос

ті 

та влас

ник 

 

Будівл

я 

майсте

рні літ. 

А-1 

 

Дні-

про-

пет-

ров-

ська 

обл., 

м. Дні

про,  

вул. 

Марш

ала 

Мали

новсь

кого, 

64д 

 

50,2 

 

2228341

812101 

 

1230.3 – Станції 

технічного 

обслуговування 

автомобілів 

 

Витяг з 

Державн

ого 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухом

е майно 

про 

реєстрац

ію права 

власност

і від 

23.11.20

20, 

індексни

й номер 

2336164

Держа

вна, в 

особі 

Фонд

у 

держа

вного 

майна 

Украї

ни 

(код 

за 

ЄДРП

ОУ 

00032

945) 

 

Будівл

я 

сторож

ки 

(тимча

сова) 

літ. Б-1 

 

Площа 

основи – 

22,4 

 

1274.6 – 

Господарські 

будівлі 

 

Навіс 

літ. В 

 

Площа 

основи – 

438,6 

 

1242.3 – стоянки 

автомобільні 

криті 

 



Навіс 

літ. Г 

 

Площа 

основи – 

398,4 

 

1242.3 – стоянки 

автомобільні 

криті 

 

24. 

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державн

ої 

власност

і щодо 

державн

ого 

майна 

від 

04.06.20

20, б/н  

 

Навіс 

літ. Д 

 

Площа 

основи – 

35,7 

 

1242.3 – стоянки 

автомобільні 

криті 

 

Навіс 

літ. Е 

 

Площа 

основи – 

7,2 

 

1242.3 – стоянки 

автомобільні 

криті 

 

Ворота 

№ 1, 3 

 

– 

 

2421.1 – 

Огородження 

 

Огоро

жа № 2 

 

112,5 пог. 

м 

 

2421.1 – 

Огородження 

 

Мостін

ня І 

 

– 

 

2112.9 – Шляхи, 

вулиці, дороги та 

дорожні споруди 

інші 

 

 

Об’єкт приватизації складається з: 

цегляної будівлі майстерні літ. А-1 загальною площею 50,2 м2 (рік побудови –1990, 

фундамент – з/б блоки, покрівля шиферна, підлога – ґрунт); 

тимчасової металевої будівлі сторожки літ. Б-1; 

навісів літ. В, Г, Д, Е, виготовлених з азбестоцементних листів та металевих стовпів, 

металевих воріт № 1, 3; 

огорожі № 2, виготовленої із з/б плит та металевих стовпів; 

мостіння І (асфальт, бетон). 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не виділена. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 03 лютого 2022 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

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

проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється 

електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 

часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

 

 



3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – автостоянки та будівлі 

майстерні у складі: будівля майстерні літ. А-1 загальною площею 50,2 м2; будівля 

сторожки (тимч.) літ. Б-1; навіс літ. В, Г, Д, Е; ворота № 1, 3; огорожа № 2; мостіння – І, 

що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Малиновського 

маршала, 64д та перебуває на зберіганні ТОВ «ЗЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 43079367), 

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 – 8 587,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4 293,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 4 293,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 858,70 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 429,35 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 429,35 грн (без урахування ПДВ). 

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

поточного року. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 

переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних 

внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 

придбані об’єкти: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок № UA958201720355549003000055549 

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

Дніпропетровській області. 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок № UA748201720355219003000055549. 

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

Дніпропетровській області. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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



Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях за адресою: м. Дніпро, 

вул. Центральна, 6, к. 36, час роботи: з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня 

перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (056) 744-11-41. 

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

домовленістю з організатором аукціону за місцем розташування об’єкта. 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості 

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

пошти: dkp_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 04.01.2022 № 12/01-02-

РП. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-21-

000003-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 85,87 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 42,94 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 42,94 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

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

окремого майна – нежитлового приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ 

загальною площею 1 712,3 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., 

м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлове приміщення № 7 основної частини 

літ. А IV НЖ загальною площею 1 712,3 м2. 

Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за 

ЄДРПОУ 14311459), адреса: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Єгорова, 1, 

тел. (061) 537-68-20. 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса 

розташу

вання 

 

Загаль

на 

площа 

(м2) 

 

Реєстра

ційний 

номер 

 

Функці

ональне 

викорис

тання 

 

Підстава 

виникнення  

права власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к 

 

Нежитл

ове 

приміще

ння № 7 

основно

ї 

частини 

літ. А I

V НЖ 

 

Запорізь

ка обл., 

м. Бердя

нськ, 

вул. Тур

истична 

(вул. Єго

рова), 

2а* 

 

1 712,

3  

 

1585064

623104 

 

1999.9. 

– Інші 

об’єкти 

 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

порав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності, 

індексний номер 

129432092 від 

02.07.2018 

 

Державн

а, Фонд 

державн

ого 

майна 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00032945

) 

 

 

* Перейменування вулиці здійснено відповідно до рішення Позачергової восьмої сесії 

Бердянської міської ради Запорізької області від 18.02.2016. 

Об’єкт приватизації – нежитлове приміщення № 7, що є частиною чотириповерхової 

будівлі літ. А IV НЖ із цегли, що збудована у 1987 році. На першому поверсі розташовані 

адміністративно-побутові приміщення та приміщення для зберігання та обслуговування 

техніки. На другому, третьому та четвертому поверхах розташовані кімнати 

адміністративного призначення. Об’єкт від’єднано від зовнішніх мереж інженерного 

забезпечення. Приміщення потребує ремонту та відновлення інженерних мереж. Будівля 

літ. А IV НЖ розташована на виїзді з міста Бердянськ, в районі із низьким рівнем 

соціальної інфраструктури. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не виділялась. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ З УМОВАМИ: 07 лютого 2022 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; 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 в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація нежитлового приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ загальною 

площею 1 712,3 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, зі змінами. 



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

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 6 722 025,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 3 361 012,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 3 361 012,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 672 202,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 336 101,25 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 336 101,25 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним 

відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що 

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

відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4 000,00 грн 

без урахування ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 

переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за 

придбаний об’єкт здійснюється за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA958201720355549003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

кошти). 

Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного 

покупця здійснюється за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA748201720355219003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

кошти). 

Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична 

(вул. Єгорова), 2а. 



Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

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

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

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

Юлія Миколаївна, тел.: (061) 226-07-75, e-mail: reform4_23@spfu.gov.ua, 

yuliia.sherstiuk@spfu.gov.ua. 

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

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

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

реєстрацію за допомогою електронної пошти. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 05.01.2022 № 12/1-4. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-09-

000027-1. 

Період між аукціонами: 

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

днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 67 220,25 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 33 610,13 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 33 610,13 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

 

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 – 

лабораторії ветеринарної медицини за адресою: Сумська обл., м. Кролевець,  

вул. Лесі Українки, 147 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: лабораторія ветеринарної медицини. 

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 147. 

Назва та контакні дані балансоутримувача: Головне управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714), адреса: 40021, 



м. Суми, вул. Гамалія, 25, тел. (0542) 77-90-43, факс (0542) 61-73-41, е-mail: рost@dpss-

sumy.gov.ua. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 
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1263.9 – Будівлі 

освітніх та 

науково-

дослідних 

закладів інші; 

1271.1 – Будівлі 

для 

тваринництва; 

1274.6 – 

Господарські 

будівлі; 2222.4 – 

Водні 

свердловини, 
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Державно
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№ 149472

046 від 

14.12.2018 

 

Державна. 

Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774) 

 

 

До складу об’єкта приватизації входять: лабораторія ветеринарної медицини загальною 

площею 298,5 м2, гараж, віварій, тамбур, сарай, вбиральня, огорожі, колодязь. 

Лабораторія ветеринарної медицини (літ. А-1) – будівля, побудована в 1971 році, 

перебуває у функціонально-придатному стані. Стіни та перегородки – цегляні; 

перекриття – залізобетонні плити; підлога дощата, лінолеум; дах – шиферний; підвал – 

стіни бетонні, блочні; перекриття залізобетонне; підлога бетонна. Інженерне 

забезпечення: електропостачання, водопостачання, каналізація, автономне опалення 

(газовий котел) – відключено. 

Гараж (літ. Б) – цегляний, перекриття залізобетонне, підлога бетонна, покрівля 

шиферна. 

Віварій (літ. В) – цегляний, перекриття залізобетонне, підлога асфальтна, покрівля 

шиферна. 

Тамбур (літ. в, в1) – цегляний, перекриття дощате, підлога бетонна, покрівля шиферна. 

Сарай (літ. Г) – цегляний, перекриття залізобетонне, підлога земляна, покрівля 

шиферна. 

Вбиральня (літ. Д) – цегляна з вигрібною ямою, підлога бетонна, покрівля шиферна. 

Колодязь (літ. І) – споруда із залізобетонних кілець глибиною 10,0 м. Споруда перебуває в 

функціонально-придатному стані, призначена для обслуговування основних будівель 

майданчику. 

Об’єкт з 2017 року не використовується. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації 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: 11 лютого 2022 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

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

проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація лабораторії ветеринарної медицини за адресою: Сумська обл., 

м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 147 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 – 910 330,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 455 165,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 455 165,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 91 033,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 45 516,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 45 516,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним 

відділенням Фонду державного майна України по 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 6000,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти; 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

 

 

 

 



в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській 

та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

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

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код 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 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions 

Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014. 

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за 

місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 147. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник Кролевецького відділу 

безпечності харчових продуктів – Борисенко Василь Миколайович, тел. (067) 921-85-81. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 

управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації 

повноважень у Сумській області Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 05.01.2022 № 16. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-04-

000003-2. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 9 103,30 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4 551,65 грн; 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 4 551,65 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській  

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

адмінбудинку загальною площею 118,9 м2; гаража загальною площею 47,3 м2;  

сараю; сараю-прибудови; вбиральні; колодязя; огорожі за адресою:  

Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка, 57  

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адмінбудинок загальною площею 118,9 м2; 

гараж загальною площею 47,3 м2; сарай; сарай-прибудова; вбиральня;  

колодязь; огорожі. 

Місцезнаходження: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка, 57. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714), адреса: 40021, 

м. Суми, вул. Гамалія, 25, тел. (0542) 77-90-43, факс (0542) 61-73-41, е-mail: рost@dpss-

sumy.gov.ua. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса  

розташ

ування 

 

Загаль

на 

площа 

(м2) 

 

Реєстрацій

ний номер 

 

Функціональне  

використання 

 

Підстава 

виникнення 

права 

власності 

 

Форма власності 

та власник 

 

Адмінбуди

нок 

загальною 

площею 

118,9 м2; 

гараж 

загальною 

площею 

47,3 м2; 

сарай; 

сарай-

прибудова; 

вбиральня; 

колодязь; 

огорожі  

 

Сумськ

а обл., 

смт Не

дригай

лів, 

вул. Ш

евченк

а, 57 

 

– 

 

528110259

235 

 

1220.9 – Будівлі 

для 

конторських та 

адміністративн

их цілей інші; 

1242.1 – Гаражі 

наземні; 

1274.6 – 

Господарські 

будівлі; 

2222.4 – Водяні 

свердловини, 

колодязі, 

бювети 

 

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно 

№ 123492198 

від 11.05.2018 

 

Державна. 

Державна 

служба України 

з питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів, (код 

за ЄДРПОУ 

39924774)  

 

 



До складу об’єкта приватизації входять: адмінбудинок загальною площею 118,9 м2; 

гараж загальною площею 47,3 м2; сарай; сарай-прибудова; вбиральня; колодязь; огорожі. 

Адмінбудинок (літ. А-1) – одноповерхова цегляна будівля з дерев’яним перекриттям та 

шиферною покрівлею, побудована в 1980-х роках. У будівлі наявні системи 

електропостачання, газопостачання, автономного опалення. Будівля перебуває у 

функціонально-придатному стані. 

Гараж (літ. Б) – одноповерхова цегляна будівля з дерев’яним перекриттям та шиферною 

покрівлею, побудована в 1980-х роках. Будівля складається з одного гаражного боксу (на 

два машино-місця) з двома в’їздами через окремі ворота, приміщення обладнане 

оглядовою ямою. Внутрішня висота приміщень будівлі і розмір вхідних прорізів достатня 

для розміщення вантажного та легкового автотранспорту. Будівля обладнана системою 

електропостачання, перебуває у функціонально-придатному стані. 

Сарай (літ. В), сарай-прибудова (літ. в) – одноповерхові цегляні будівлі з дерев’яними 

перекриттями та шиферною покрівлею. Будівлі є об’єктами підсобного призначення, 

перебувають у функціонально-придатному, задовільному стані. 

Вбиральня (літ. У) – одноповерхова дощата споруда з вигрібною ямою. Рік побудови – 

1980. Стан споруди задовільний. 

Колодязь (літ. К) – споруда із залізобетонних кілець, глибиною 9,6 м, призначена для 

обслуговування основних будівель майданчику. Споруда перебуває в функціонально-

придатному стані. 

Огорожі (№ 1 – № 2) – споруди, які складаються з: 

металевих воріт з хвірткою (№ 1) в дерев’яних стовпах загальною площею 8,4 м2 (справа 

БТІ); 

металевої (металеві листи) та дерев’яної (решітчастої) огорожі (№ 2) в дерев’яних 

стовпах загальною площею 98,1 м2 (справа БТІ). Споруди перебувають в функціонально-

придатному стані. Основні складові елементи перебувають в задовільному стані. 

Будівлі та споруди розташовані на окремому огородженому майданчику, територія 

розташування об’єктів забезпечується під’їзними шляхами із твердим асфальтобетонним 

покриттям для автотранспорту. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації 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: 11 лютого 2022 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

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

проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація адмінбудинку загальною площею 118,9 м2; гаража загальною площею 

47,3 м2; сараю; сараю-прибудови; вбиральні; колодязя; огорож за адресою: Сумська обл., 

смт Недригайлів, вул. Шевченка, 57 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 – 266 850,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 133 425,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 133 425,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 26 685,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 13 342,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 13 342,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним 

відділенням Фонду державного майна України по 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 4000,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти; 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській 

та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

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

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код 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 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions 

Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014. 

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 



№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за 

місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка, 57. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Діловод Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області – Опімах Тетяна Іванівна, тел. (066) 488-09-

17. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 

управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації 

повноважень у Сумській області – Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 05.01.2022 № 14. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-19-

000002-2. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 2668,50 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1334,25 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1334,25 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-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 та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Державної служби 

України з питань геодезії, картографії та кадастру у Сумській області (код за ЄДРПОУ 

39765885), адреса: 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 

розташува

ння 

 

Загальна 

площа 

(м2) 

 

Реєстрацій

ний номер 

 

Функціональне 

використання 

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма власності  

та власник 

 

Нежит

лова 

будівл

я 

(адмін-

будівл

я) під 

літ. 

«А»  

 

Сумська 

обл., 

м. Лебеди

н, 

вул. Ляшк

а, 28 

 

178,6 

 

1255762759

105 

 

1220.9 – 

Будівлі для 

конторських та 

адміністративн

их цілей інші 

 

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

№ 137034228 

від 08.09.2018 

 

Державна. 

Державна 

служба України 

з питань геодезії, 

картографії та 

кадастру (код за 

ЄДРПОУ 

39411771) 

 

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля (літ. А) з трьома прибудовами (літ. а, а1, 

а2) 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-х років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про земельну ділянку 

Н
аз

в
а 

 
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 

 

З
ем

ел
ь
н

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Сумська обл., 

м. Лебедин, 

вул. Ляшка, 28 

 

0,13 

 

5910500000:0

1:019:0246 

 

03.01 – Для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня будівель 

органів 

державної 

влади та 

місцевого 

самоврядуван

ня 

 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

№ 82499963 від 

15.03.2017. 

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: 11 лютого 2022 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

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

проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація 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: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним 

відділенням Фонду державного майна України по 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 аукціонів розрахунків за придбані об’єкти; 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській 

та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

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

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код 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 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions 

Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014. 

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 



№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за 

місцезнаходженням об’єкта приватизації: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Ляшка, 28. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: заступник начальника Управління – 

начальник відділу № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного 

Управління Держгеокадастру у Сумській області – Головенко Ірина Леонідівна, тел. (099) 

047-99-48. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 

управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації 

повноважень у Сумській області – Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 05.01.2022 № 15. 

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 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 – 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 адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській  

та Сумській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  

окремого майна – автомобіля ГАЗ 3102, рік випуску – 1998, 40062 CВ  

за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97 

 

 

 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ГАЗ 3102,  

рік випуску – 1998, 40062 CВ. 

Місцезнаходження: м. Суми, вул. С. Бандери, 43. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Сумська районна державна адміністрація 

(код за ЄДРПОУ 04057864), адреса: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 97, тел. (0542) 66-35-

55, факс (0542) 66-35-55, е-mail: sumy@sm.gov.ua. 

Відомості про об’єкт: автомобіль ГАЗ 3102, рік випуску – 1998, 40062 CВ, державний 

реєстраційний номер 400-62 СВ; номер шасі (кузова, рами) YF310200W0079076; тип 

КТЗ – легковий, 1998 року випуску, синього кольору; об’єм двигуна – 2445 см3; вид 

палива – бензин; потужність двигуна – 74/100 кВт/к.с; повна маса – 1890 кг; пробіг за 

даними спідометра – 173148 км; пробіг за даними обліку – 173148 км. 

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, 

рихтувальних та фарбувальних робіт, наскрізна корозія деяких кузовних елементів: 

дверцят, крил, коробів. Також потребує рихтувальних робіт задній бампер автомобіля. 

Відсік двигуна – лакофарбове покриття у задовільному стані. Салон – у задовільному 

стані. Двигун та шасі придатні для подальшого використання, але потребують 

профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Електрообладнання – 

потребує заміни акумуляторної батареї. З квітня 2014 року експлуатація автомобіля 

припинена. Зберігання автомобіля здійснюється в гаражному приміщенні. 

Судові рішення щодо даного об’єкта відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 лютого 2022 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

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

проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація автомобіля ГАЗ 3102, рік випуску – 1998, 40062 CВ 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 автомобіля ГАЗ 3102, рік випуску – 1998, 40062 CВ повинен відповідати 

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

комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 33 700,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 16 850,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 16 850,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 3 370,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 685,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 685,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту 

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

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений 

для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено в 

договорі купівлі-продажу) в сумі 1525,00 грн (без урахування ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській 

та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

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

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код 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 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions 

Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014. 

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за 

місцезнаходженням об’єкта: м. Суми, вул. С. Бандери, 43. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: радник голови Сумської районної 

державної адміністрації – Горіченко Олександр Олексійович, тел. (095) 664-10-99. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 

управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації 

повноважень у Сумській області – Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 05.01.2022 № 12. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-03-

000005-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 337,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 168,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 168,50 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській  

та Сумській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  

окремого майна – автомобіля ГАЗ 3110, рік випуску – 2000, 44450 CА  

за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ГАЗ 3110,  

рік випуску – 2000, 44450 CА. 

Місцезнаходження: м. Суми, вул. С. Бандери, 43. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Сумська районна державна адміністрація 

(код за ЄДРПОУ 04057864), адреса: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 97, тел. (0542) 66-35-

55, факс (0542) 66-35-55, е-mail: sumy@sm.gov.ua. 

Відомості про об’єкт: автомобіль ГАЗ 3110, рік випуску – 2000, 44450 CА, державний 

реєстраційний номер 444-50 СА, номер шасі (кузова, рами) 311000Y0397526, тип КТЗ – 



легковий седан-В, 2000 року випуску, білого кольору, об’єм двигуна – 2445 см3; вид 

палива – бензин; потужність двигуна – 74/100 кВт/к.с; повна маса – 1890 кг; пробіг за 

даними спідометра – 124995 км; пробіг за даними обліку – 124995 км. 

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, 

рихтувальних та фарбувальних робіт, наскрізна корозія кузовних елементів: дверцят, 

крил, коробів дна і нижньої частини. Відсік двигуна – лакофарбове покриття у 

задовільному стані. Салон – у задовільному стані. Двигун та шасі придатні для 

подальшого використання, потребують профілактичних заходів через довготривале 

зберігання без руху. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторної батареї. З квітня 

2014 року експлуатація автомобіля припинена. Зберігання автомобіля здійснюється в 

гаражному приміщенні. 

Судові рішення щодо даного об’єкта відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 лютого 2022 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

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

проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація автомобіля ГАЗ 3110, рік випуску – 2000, 44450 CА 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 автомобіля ГАЗ 3110, рік випуску – 2000, 44450 CА, повинен відповідати 

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

комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 28 400,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 14 200,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 14 200,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 2 840,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 420,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 420,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту 

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

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 



областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений 

для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено в 

договорі купівлі-продажу) в сумі 1525,00 грн (без урахування ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській 

та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

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

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код 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 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions 

Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014. 

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за 

місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., м. Суми, вул. С. Бандери, 43. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: радник голови Сумської районної 

державної адміністрації – Горіченко Олександр Олексійович, тел. (095) 664-10-99. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 



Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 

управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації 

повноважень у Сумській області – Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 05.01.2022 № 11. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-03-000008-

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 – 284,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 142,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 142,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській  

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

автомобіля DAEWOO Leganza, рік випуску – 1998, 10060 CВ,  

за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль DAEWOO Leganza,  

рік випуску – 1998, 10060 CВ. 

Місцезнаходження: м. Суми, вул. С. Бандери, 43. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Сумська районна державна адміністрація 

(код за ЄДРПОУ 04057864), адреса: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 97, тел. (0542) 66-35-

55, факс (0542) 66-35-55, е-mail: sumy@sm.gov.ua. 

Відомості про об’єкт: автомобіль DAEWOO Leganza, рік випуску – 1998, 10060 CВ, 

державний реєстраційний номер 100-60 СВ, номер шасі (кузова, рами) 

KLAVF69ZEWB132745, тип КТЗ – легковий, 1998 року випуску, чорного кольору, об’єм 

двигуна – 1998 см3; вид палива – бензин; потужність двигуна – 126 л. с.; повна маса – 1830 

кг; пробіг за даними спідометра – 305316 км; пробіг за даними обліку – 305316 км. 

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, 

рихтувальних та фарбувальних робіт, наскрізна корозія деяких кузовних елементів: 

дверцят, крил, коробів. Відсік двигуна – лакофарбове покриття у задовільному стані. 

Салон – у задовільному стані. Двигун – придатний для подальшого використання, але 

потребує капітального ремонту, заміни бензонасосу. Шасі придатне для подальшої 

експлуатації, але потребує профілактичних заходів. Електрообладнання – потребує заміни 

акумуляторної батареї. Кермова рейка – потребує капітального ремонту або заміни. З 



квітня 2014 року автомобіль перебуває в експлуатації як службовий транспорт. Зберігання 

автомобіля здійснюється в гаражному приміщенні. 

Судові рішення щодо даного об’єкта відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 лютого 2022 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

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

проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація автомобіля DAEWOO Leganza, рік випуску – 1998, 10060 CВ 

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 автомобіля DAEWOO Leganza, рік випуску – 1998, 10060 CВ повинен 

відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 63 800,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 31 900,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 31 900,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 6 380,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 190,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 3 190,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту 

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

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений 

для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено в 

договорі купівлі-продажу) в сумі 1525,00 грн (без урахування ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 



Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській 

та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

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

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код 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 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions 

Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014. 

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за 

місцезнаходженням об’єкта: м. Суми, вул. С. Бандери, 43. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: радник голови Сумської районної 

державної адміністрації – Горіченко Олександр Олексійович, тел. (095) 664-10-99. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, 

вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 

управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації 

повноважень у Сумській області – Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 05.01.2022 № 13. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-03-

000004-1. 

 



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 – 638,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 319,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 319,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській  

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

гаража, літер «А-1», загальною площею 27,3 м2 за адресою: Полтавська обл., 

Шишацький р-н, смт Шишаки, вул. Партизанська, гараж 6/1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гараж, літер «А-1» загальною площею 27,3 м2. 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Миргородський р-н (стара 

назва – Шишацький р-н), смт Шишаки, вул. Партизанська, гараж 6/1. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у 

Полтавській області (код за ЄДРПОУ 02361892), адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, 

телефон для довідок (0532) 50-07-56. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса  

розташування 

 

Загальна 

площа 

(м2) 

 

Реєстраційний 

номер 

 

Функціональне 

використання 

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма 

власності  

та власник 

 

Гараж, 

літер 

«А-1» 

загальн

ою 

площе

ю 

27,3 м2  

 

Полтавська 

обл., 

Шишацький р-

н, смт Шишаки, 

вул. Партизансь

ка, гараж 6/1 

 

27,3 

 

238778935325

7 

 

1242.1 – Гаражі 

наземні 

 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

17.06.2021 

індексний 

номер 

Державна, 

Державна 

служба 

статистики 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37507880) 

 



Назва 

 

Адреса  

розташування 

 

Загальна 

площа 

(м2) 

 

Реєстраційний 

номер 

 

Функціональне 

використання 

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма 

власності  

та власник 

 

витягу 

261996371, 

номер 

запису про 

право 

власності 

42549822, 

дата 

державної 

реєстрації 

15.06.2021  

 

 

Об’єкт приватизації – гараж загальною площею 27,3 м2, 1976 року побудови. Інженерні 

комунікації відсутні. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділялася. 

Об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 лютого 2022 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

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

проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація гаража, літер «А-1» загальною площею 27,3 м2 за адресою: Полтавська 

обл., Миргородський р-н (стара назва – Шишацький р-н), смт Шишаки, вул. Партизанська, 

гараж 6/1 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 (із 

змінами). 

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

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 19 200,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 9 600, 00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 9 600, 00 грн (без урахування ПДВ). 



На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1920,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 960,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 960,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

права власності на об’єкт приватизації витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду 

державного майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, 

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

приватизації, у розмірі 4033,00 грн (чотири тисячі тридцять три грн 00 копійок) без ПДВ, 

на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та 

Сумській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській 

та Сумській областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

приватизації) 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській 

та Сумській областях 

Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014 

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д 

SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions 

Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014. 

Account № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем розташування об’єкта приватизації: Полтавська обл., 

Миргородський р-н, смт Шишаки, вул. Партизанська, гараж 6/1. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: представник балансоутримувача – Плохотнюк Ольга 

Станіславівна, телефон (0532) 50-07-56, адреса електронної пошти: 

polgus@pl.ukrstat.gov.ua. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної 

Сотні, 1/2, адреса вебсайта:http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. 

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва 

з 12.00 до 13.00. 

Контактна особа організатора аукціону – Зьомбра Наталія Миколаївна, телефон для 

довідок (0532) 50-06-12, email: nataliia.zombra@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях від 04 січня № 2. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-29-

000002-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 192,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 96,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 96,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного 

призначення – їдальні (2-й поверх) загальною площею 129,4 м2 та електрокотла за 

адресою: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 21, що не увійшли 

до статутного капіталу та перебувають на балансі ТОВ «Дубровицька Меблева 

фабрика «Діброва», код за ЄДРПОУ 02971630 

 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: їдальня (2-й поверх) загальною площею 

129,4 м2 та електрокотел. 

Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 21. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ТОВ «Діброва», код за ЄДРПОУ 02971630, 

адреса: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 21. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса  

розташуван

ня 

 

Загальна 

площа 

(м2) 

 

Реєстрацій

ний номер 

 

Функціональне 

використання 

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власник 

 

Їдальня 

(2-й 

поверх) 

загальн

ою 

площею 

129,4 м2 

та 

електро

котел 

 

Рівненська 

обл., 

м. Дубровиц

я, 

вул. Гагарін

а, 21 

 

129,4 

 

1268795756

218 

 

711 – 

Обладнання та 

устаткування 

соціальної 

сфери 

 

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

№ 20833533

1 від 

06.05.2020 

 

Державна. 

Регіональне 

відділення 

Фонду 

державного 

майна 

України по 

Рівненській та 

Житомирській 

областях, код 

за ЄДРПОУ 

42956062 

 

 

Об’єкт не використовується більше 3-х років. 

Відомості про земельні ділянку відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 14 лютого 2022 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного 

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

електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 для проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація їдальні (2-й поверх) загальною площею 129,4 м2 та електрокотла за 

адресою: Рівненська обл., Дубровицький р-н, м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 21, що 

перебувають на балансі ТОВ «Дубровицька меблева фабрика «Діброва», код за ЄДРПОУ 

02971630, 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 – 178 343,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 89 171,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 89 171,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 17 834,30 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 8 917,2 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 8 917,2 грн (без урахування ПДВ). 

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

поточного року. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупцю надається можливість перепрофілювання об’єкта соціально-культурного 

призначення з моменту переходу права власності – їдальні (2-й поверх) загальною 

площею 129,4 м2 та електрокотла за адресою: Рівненська обл., Дубровицький р-н, 

м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 21 відповідно до пункту 4 статті 15 Закону України «Про 

приватизацію державного та комунального майна». 

Покупець об’єкта приватизації зобов’язаний відшкодувати вартість послуг суб’єкта 

оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки після переходу до покупця права 

власності на об’єкт у розмірі 4 900,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот грн 00 коп.) (без 

урахування ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

В національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062 

Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

приватизації) 

Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42956062 

в іноземній валюті: 

в іноземній валюті EUR: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

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

Назва банку кореспондента: 



DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або 

UNICREDIT BANK AG, MUNICH, 

SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або 

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria 

SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account №UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

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

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

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK 

SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або 

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

SWIFT: CHAS US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або 

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA 

SWIFT: BKTR US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 04094227 

або 

The Bank of New York Mellon, New York, USA 

SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

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

8.00 до 15.45, за місцем розташування об’єкта. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду 

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

Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Рівненській та Житомирській областях «Про затвердження протоколу засідання 

аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного 

призначення їдальні (2 поверх) загальною площею 129,4 м2 та електрокотел, за адресою: 

Рівненська обл., Дубровицький р-н, м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 21» від 30.12.2021 

№ 1307. 



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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID: UA-AR-P-2021-03-25-

000004-1. 

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 – 1 783,43 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 891,72грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 891,72грн. 

Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області 

про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –  

будівлі магазину загальною площею 33,1 м2 за адресою: Харківська обл., 

Золочівський р-н, с. Скорики, вул. Шевченка, 11а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля магазину загальною площею 33,1 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Скорики, вул. Шевченка, 11а. 

Балансоутримувач відсутній. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса  

розташуван

ня 

 

Загальна 

площа 

(м2) 

 

Реєстраційн

ий номер 

 

Функціональ

не 

призначення 

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма власності  

та власник 

 

Будівля 

магази

ну 

загальн

ою 

площе

ю 

33,1 м2 

 

Харківська 

обл., 

Золочівськ

ий р-н, 

с. Скорики, 

вул. Шевче

нка, 11а 

 

33,1 

 

 1230.1 – 

Торгові 

центри, 

універмаги, 

магазини  

 

Свідоцтво 

про право 

власності 

від 

31.03.2005, 

видане на 

підставі 

рішення 

виконкому 

Олександрі

вської 

Державна. 

Держава Україна 

в особі 

Верховної Ради 

України, в 

оперативному 

управлінні 

Фонду 

державного 

майна України, 

код за ЄДРПОУ 



Назва 

 

Адреса  

розташуван

ня 

 

Загальна 

площа 

(м2) 

 

Реєстраційн

ий номер 

 

Функціональ

не 

призначення 

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма власності  

та власник 

 

сільської 

ради від 

31.03.2005 

№ 03/14 

 

00032945  

 

 

Об’єкт державної власності не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Конгресівське» під 

час приватизації. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16.08.2004 по 

справі № Б-4326/2-25 ліквідовано юридичну особу ВАТ «Конгресівське», державну 

реєстрацію юридичної особи припинено (запис в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 07.02.2005 

№ 14591280000000077). 

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля магазину загальною площею 33,1 м2. Рік 

введення в експлуатацію – 1972. Фундамент – бетон, стіни – цегляні, покрівля – шиферна, 

перекриття – дерев’яні. Об’єкт тривалий час не експлуатується за призначенням, 

перебуває у незадовільному стані. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 03 лютого 2022 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, 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 в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

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

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

продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (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 – 9 500,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 4750,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 4750,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 950,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 475,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 475,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: з 01.01.2022 – 1300,00 грн (0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 01 січня поточного року, визначеної відповідно до Закону України 

«Про державний бюджет України на 2022 рік»). 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

власності на об’єкт приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду 

державного майна України по Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної 

діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 2 970,00 грн 

(дві тисячі дев’ятсот сімдесят грн 00 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській 

області 

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного 

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

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

області 

Код за ЄДРПОУ 44223324 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській 

області, код за ЄДРПОУ 44223324 

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка UA243510050000025200867496000 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

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

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

SWIFT-код: BNPAUS3N 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: об’єкт у вільному доступі, огляд проводиться 

за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Золочівський р-н, 

с. Скорики, вул. Шевченка, 11а. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області, адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 

www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у 

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



Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості 

огляду об’єкта, – Долотіна Тетяна Валеріївна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної 

пошти: kharkiv@spfu.gov.ua. 

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

у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна 

України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за 

допомогою електронної пошти. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області від 29.12.2021 № 02045. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-

000002-3. 

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 – 95,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 47,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 47,50 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області 

про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 

котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2 за адресою: Харківська обл., 

Богодухівський (колишній Краснокутський) р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля котельні  

з лазнею загальною площею 251,7 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський (колишній Краснокутський) р-н, 

с. Городнє, вул. Центральна, 5а. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Товариство з додатковою відповідальністю 

«Агрофірма «Глобівська», код за ЄДРПОУ 00412406, адреса: Харківська обл., 

Богодухівський (колишній Краснокутський) р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 3. 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса  

розташуван

ня 

 

Загальна 

площа (м2) 

 

Реєстрацій

ний номер 

 

Функціональ

не 

призначення 

 

Підстава 

виникнення 

права 

власності 

 

Форма 

власності  

та власник 

 

Нежитлова 

будівля 

котельні з 

лазнею 

загальною 

площею 

251,7 м2  

 

Харківська 

обл., 

Богодухівс

ький 

(колишній 

Краснокутс

ький) р-н, 

с. Городнє, 

вул. Центра

льна, 5а 

 

251,7 

 

25746878 

 

1274.4 – 

Будівлі 

лазень та 

пралень  

 

Свідоцтво 

про право 

власності 

на 

нерухоме 

майно від 

11.12.2008, 

серія САВ 

№ 400480. 

Витяг про 

реєстрацію 

права 

власності 

на 

нерухоме 

майно 

від 12.12.20

08 

№ 2124578

5  

 

Державна, в 

особі 

Верховної 

Ради України, 

в 

оперативному 

управлінні 

Регіонального 

відділення 

Фонду 

державного 

майна 

України по 

Харківській 

області, код за 

ЄДРПОУ 

44223324 

 

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова нежитлова будівля котельні з лазнею, літ. «Б-1», 

загальною площею 251,7 м2. Висота приміщень – 4,20 м. Стіни цегляні, перекриття з/б 

плити, підлога бетонна з керамічною плиткою, вікна та двері дерев’яні. 

Електропостачання, водопостачання, газопостачання, опалення – передбачені. Будівля 

тривалий час не експлуатується, фізичний знос – 57 %, потребує проведення ремонтно-

відновлювальних робіт. 

Будівля розташована в глибині території виробничої площадки ТДВ «Агрофірма 

«Глобівська». До будівлі є автомобільний під’їзний шлях. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 07 лютого 2022 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

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

проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється 



електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 

часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

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

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

продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі 

змінами). 

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

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 57000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 28500,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 28500,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5700,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2850,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2850,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн (0,2 мінімальної заробітної плати станом 

на 01 січня поточного року, визначеної відповідно до Закону України «Про 

державний бюджет України на 2022 рік»). 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

власності на об’єкт приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду 

державного майна України по Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної 

діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 4900,00 грн 

(чотири тисячі 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 аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській 

області 

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного 

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

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 44223324 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській 

області, код за ЄДРПОУ 44223324 

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка UA243510050000025200867496000 



Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

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

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

SWIFT-код: BNPAUS3N 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

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

місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Богодухівський (колишній 

Краснокутський) р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області, адреса: 61057, Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1, 

адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім 

вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості 

огляду об’єкта, – Кучер Наталя Ігорівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: 

kharkiv@spfu.gov.ua. 

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

у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна 

України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за 

допомогою електронної пошти. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області від 29.12.2021 № 02046. 

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-

000022-2. 

Період між аукціонами: 

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

днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

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

днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 570,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 285,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 285,00 грн. 

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області 

про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі магазину 

загальною площею 32,5 м2 за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, 

с. Завадське, вул. Завадська (колишня назва – вул. В. Васильченка), 2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

Місцезнаходження: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Завадське, вул. Завадська 

(колишня назва – вул. В. Васильченка), 2. 

Балансоутримувач відсутній. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса 

розташування 

 

Загальна 

площа (м2) 

 

Реєстрацій

ний номер 

 

Функціональ

не 

призначення 

 

Підстава 

виникнення  

права 

власності 

 

Форма 

власності  

та власник 

 

Будів

ля 

магаз

ину 

загаль

ною 

площ

ею 

32,5 м

2 

 

Харківська 

обл., 

Золочівський 

р-н, 

с. Завадське, 

вул. Завадська 

(колишня 

назва – вул. В. 

Васильченка), 

2 

 

32,5 

 

– 

 

1230.1 – 

Торгові 

центри, 

універмаги, 

магазини  

 

Свідоцтво 

про право 

власності від 

31.03.2005, 

видане на 

підставі 

рішення 

виконкому 

Олександрів

ської 

сільскої ради 

від 

31.03.2005 

№ 03/15 

 

Державна. 

Держава 

Україна в особі 

Верховної Ради 

України, 

в оперативному 

управлінні 

Фонду 

державного 

майна України, 

код за ЄДРПОУ 

00032945  

 

 

Об’єкт державної власності не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Конгресівське» під 

час приватизації. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16.08.2004 по 

справі № Б-4326/2-25 ліквідовано юридичну особу ВАТ «Конгресівське», державну 

реєстрацію юридичної особи припинено (запис в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 07.02.2005 

№ 14591280000000077). 

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля магазину загальною площею 32,5 м2. Рік 

введення в експлуатацію – 1965. Фундамент – бетон, стіни цегляні, покрівля шиферна, 

перекриття дерев’яні. Об’єкт тривалий час не експлуатується за призначенням, перебуває 

у незадовільному стані. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

 

 

 

 



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 03 лютого 2022 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, 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 в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ 

ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

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

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

продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (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 – 14 300,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 7 150,000 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій –7 150,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1430,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 715,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 715,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: з 01.01.2022 – 1300,00 грн (0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 01 січня поточного року, визначеної відповідно до Закону України 

«Про державний бюджет України на 2022 рік»). 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

власності на об’єкт приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду 

державного майна України по Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної 

діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 2 970,00 грн 

(дві тисячі дев’ятсот сімдесят грн 00 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській 

області 



Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного 

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

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Харківській області 

Код за ЄДРПОУ 44223324 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській 

області, код за ЄДРПОУ 44223324 

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка UA243510050000025200867496000 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

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

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

SWIFT-код: BNPAUS3N 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: об’єкт у вільному доступі, огляд проводиться 

за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Золочівський р-н, 

с. Завадське, вул. Завадська (колишня назва – вул. В. Васильченка), 2. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області, адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 

www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у 

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

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості 

огляду об’єкта, – Долотіна Тетяна Валеріївна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної 

пошти: kharkiv@spfu.gov.ua. 

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

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

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

реєстрацію за допомогою електронної пошти. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Харківській області від 29.12.2021 № 02044. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-

000005-3. 

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 – 143,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 71,50 грн; 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 71,50 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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


