
 

Оголошено продаж об’єктів малої приватизації – «Відомості приватизації»   
№ 35 від 14.07.2021 

 
 

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 – 

нежилого приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, 

вул. Центральна, 109, прим. 3, що перебуває на балансі ДП «Центр державного земельного 

кадастру» (код за ЄДРПОУ 21616582) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежиле приміщення. 

Місце знаходження : Дніп ропетровська  обл., Цари чансь кий  р-н, смт Цари чан ка , вул. Цен тра льна , 109,  
при м. 3.  

Назва та контактні дані балансоутримувача: ДП «Центр державного земельного кадастру» (код за 
ЄДРПОУ 21616582), адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, телефони: (044) 454-01-88, 

(044) 454-02-61. 
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Витяг з Держав-

ного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності 

від 06.09.2018, 
індексний номер 

136821310 
 

Державна, в особі 

Державної служби 
України з питань 

геодезії, 
картографії та 
кадастру (код за 

ЄДРПОУ 
39411771) 

 

 

Об’єкт приватизації – нежиле приміщення № 3 літ. А-1 загальною площею 34,2 м2 у складі: 

приміщення № 2а – коридор площею 5,8 м2; приміщення № 8 – архів площею 5,7 м2; приміщення 

№ 15 – кабінет площею 11,0 м2; приміщення № 16 – кабінет площею 11,7 м2. Фундамент – бетон; 
стіни – саман, обкладений цеглою; покрівля – шифер; перекриття – дерев’яні балки; підлога дощата. 

Наявні електропостачання та опалення (водяне). 
Договори оренди, укладені щодо об’єкта приватизації або його частини, відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 06 серпня 2021 року. 

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

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



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

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

ного аукціону. 

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

Приватизація нежилого приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, 

смт Царичанка, вул. Центральна, 109, прим. 3 здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів 

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

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

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

аукціону з умовами – 237 964,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 118 982,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 118 982,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 23 796,40 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 11 898,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 11 898,20 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200 гривень 00 копійок. 
УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, 

наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта 
приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  областях (буде зазначено в договорі купівлі-

продажу) в сумі 4 500,00 грн (чотири тисячі п’ятсот гривень 00 коп.) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

розрахунків за придбані об’єкти : 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код ЄДРПОУ 42767945. 
Рахунок № UA958201720355549003000055549 

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

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

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

Запорізькій та Кіровоградській областях 
Код ЄДРПОУ 42767945. 
Рахунок: № UA748201720355219003000055549. 

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

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



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю  
з організатором аукціону за місцем розташування об’єкта. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, 
к. 36, час роботи : з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса 

вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (056) 744-11-41. 
Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Коломоєць Вікторія 

Олександрівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти : dkp1_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
від 02.07.2021 № 12/01-120-РП. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-22-000003-1. 
Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 2 379,64 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 189,82 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 189,82 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  

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

їдальні № 23 на 200 посадочних місць з майном у кількості 16 одиниць, що розташований 

за адресою: Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 86 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

у кількості 16 одиниць. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 86. 
Балансоутримувач: АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000), 

адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 50026, телефон (056)4077301. 
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Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 

про реєстрацію права 
власності від 
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від 08.08.2019 
 

Державна в 
особі Фонду 
державного 

майна України 
(код за 

ЄДРПОУ 
00032945) 
 

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

двоповерхова окремо розташована будівля їдальні № 23 літ. А-2 загальною площею 1795,1 м2 з 
підвалом під. А-2, прибудовою літ. а-1, ґанками літ. а, а1, а2. Рік побудови – 1973, фундамент – 

з/бетон, стіни – цегла, перекриття – з/бетон, покрівля – руберойд. Будівля обладнана системами 
опалення, водопостачання, каналізації, освітлення; 

електрична пекарська шафа (3 од.): рік випуску – 1983, потужність – 15,6 В, габарити 
1200х1040х1630 мм; 

шафа жарочна: рік випуску – 1986, споживча потужність – 1,2 кВт, габарити 500х800х1500 мм; 

привід універсальний електричний: рік випуску – 1988, габарити 310х310х305 мм, 
продуктивність – 75 кг/рік, електродвигун – 1410/2730 об./хв.; 

розподільчий щиток напругою 380 В, складається з 6 панелей, у т. ч. 2 ввідні та 1 секційна, 3 
відхідні, струм – 600 амп.; 

ліфт магазинний шафовий : рік випуску – 1972, вантажопідйомність – 150 кг, швидкість – 0,25 

м/сек., розмір кабіни 900х650х1000 мм, потужність – 1 кВт; 
ліфт вантажний тротуарний: рік випуску – 1968, вантажопідйомність – 0,5 т, висота піднімання – 6 

м, швидкість – 0,17 м/сек, потужність двигуна – 4,5 кВт, габарити площадки – 1000х1500 мм; 
сковорода електрична: рік випуску – 1980, габарити – 1220х850х880 мм, споживча потужність – 

7,2 кВт; 

маш ина для розка тування тіс та : рік вип уску – 1982, спожив ча  потуж ність  – 0,55 кВт, габари ти  
1050х750х1200 мм ;  

машина тістомісильна: рік випуску – 1983, ємність діжки – 140 л, електродвигун потужністю 1,1 
квт, габарити 1160х840х1000 мм; 

шафа холодильна: рік випуску – 1983, охолоджувальний об’єм – 1,6 м3, потужність – 0,5 кВт, 

габарити – 1920х1960х970 мм; 

камера холодильна: рік випуску – 1984, потужність – 0,715 кВт, внутрішній об’єм – 5,85 м3; 
холодильна камера: рік випуску – 1988, потужність – 1,1 кВт, завантаженість – 600 кг, габарити 

2070х1990х2170 мм; 
холодильна машина: рік випуску – 1988, потужність – 2,2 кВт, габарити 934х554х577 мм; 
машина тістозмішувальна: рік випуску – 1990, продуктивність – 475 кг/рік, місткість – 140 л, 

габарити 1225х850х1100 мм. 
Право власності на об’єкт зареєстровано 27.05.2020. Реєстраційний номер об’єкта 2092141412110. 

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт не виділена. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні. 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 12 серпня 2021 року. 



Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

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

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

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

ного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – їдальні 

№ 23 на 200 посадочних місць з майном у кількості 16 одиниць, що розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 86 та перебуває на балансі АТ 

«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000), здійснюється відповідно 
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

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

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

продаж на аукціоні з умовами – 2 980 173,00 грн (без урахування ПДВ); 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 490 086,50 грн (без урахування ПДВ); 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 1 490 086,50 грн (без урахування ПДВ) 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
продаж на аукціоні з умовами – 298 017,30 грн (без урахування ПДВ); 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 149 008,65 грн (без урахування ПДВ); 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

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

Розмір реєстраційного внеску: 1 200 гривень 00 копійок. 
УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець об’єкта соціально-культурного призначення – їдальні № 23 на 200 посадочних місць з 
майном у кількості 16 одиниць зобов’язаний: 

від дати переходу права власності на об’єкт приватизації забезпечити використання об’єкта зі 

збереженням профілю діяльності – їдальня протягом п’яти років ; 
протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації 

компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом 
оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій  та 
Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 9 000,00 грн (дев’ять 

тисяч гривень 00 коп.). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти : 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код ЄДРПОУ 42767945. 
Рахунок № UA958201720355549003000055549 



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

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

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

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код ЄДРПОУ 42767945. 
Рахунок: № UA748201720355219003000055549. 

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

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-

ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Організатор аукціону: Регіональ не відділен ня Фон ду де ржав ного майна  України по  

Дніпропетровсь кій , Зап орізь кій  та  Кіровогра дсь кій  областях адреса : м. Дн іп ро, вул. Цен тра льна , 6, к. 36, 

час роботи  з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня пере рва  з 13.00 до 13.45, адреса  вебсай та :  
www.s pfu.gov.ua, тел. (056) 744-11-41.  

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю  
з організатором аукціону за місцем розташування об’єкта. 

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

об’єкта, – Конопля Людмила Григоріівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: 
dkp_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата  і номер рішення  п ро затвердженн я  умов прода ж у об’єкта : наказ Регіональ ного відділенн я  Фон ду  
де ржав ного май на  Укра їни  п о Дніп ропетровсь кій , За порізьк ій  та  Кіров огра дській  областя х від 

05.07.2021 №  12/01-122-РП.  
Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-08-000003-2. 

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

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

аукціону з умовами – 29 801,73 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 14 900,87 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 14 900,87 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,  

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

державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста – Центр»  

у розмірі 21,5524 % статутного капіталу 

 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр» (далі – ПрАТ 
«Іста-Центр», товариство). 



Місцезнаходження: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 23073489. 
Розмір статутного капіталу товариства: 128 171 000,00 грн. 

Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПрАТ «Іста-Центр» у кількості 552 478 штук, 
що становить 21,5524 % статутного капіталу товариства. 

Середньооблікова чисельність працівників – 131 особа (станом на 31.03.2021). 

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є виробництво батарей і акумуляторів (вид 
діяльності за КВЕД: 27.20). 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) в період 2018 – 2020 роки становить 700 203,0 тис. грн, 
за І квартал 2021 року – 54 715,0 тис. грн. 

Основна номенклатура продукції: акумуляторні батареї. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

Період 
 

Загальний дохід, 
тис. грн 

 

Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн 

 

2018 рік 

 

268 827 

 

244 312 

 

2019 рік 
 

266 709 
 

249 315 
 

2020 рік 
 

227 488 
 

206 576 
 

І квартал 2021 

року 
 

56 517 

 

54 715 

 

 

Основні показники  

господарської діяльності  

за останні три роки та останній звітний період 

№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одини

ця 

виміру  

 

2018 р. 

 
 

2020 р. 

 

І кв. 

2021 р. 

 

1. 

 
Активи (форма № 1, рядок 1300)  

 
тис. гр

н 

 

331 804 

 
325 052 

 
315 394 

 
330 358 

 

1.1 
 

Необоротні активи 
 

тис. г
рн 

 

235 5
41 
 

226 6
32 

 

217 6
76 
 

236 46
5 
 

1.1

.1 
 

Балансова вартість 

нематеріальних активів  
 

тис. г

рн 
 

176 

 

191 

 

181 

 

164 

 

1.1

.2 
 

Балансова вартість 

незавершених капітальних 
інвестицій  
 

тис. г

рн 
 

1 385 

 

1 476 

 

1 484 

 

1 467 

 

1.1

.3 
 

Балансова вартість основних 

засобів  
 

тис. г

рн 
 

233 9

80 
 

224 9

65 
 

216 0

11 
 

234 83

4 
 

1.1 Довгострокові фінансові тис. г – – – – 



№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одини

ця 

виміру  

 

2018 р. 

 
 

2020 р. 

 

І кв. 

2021 р. 

 

.4 

 

інвестиції 

 

рн 

 

    

1.2 
 

Оборотні активи 
 

тис. г
рн 

 

96 26
3 

 

98 42
0 

 

97 71
8 

 

93 893 
 

1.2
.1 
 

запаси 
 

тис. г
рн 

 

33 03
9 
 

35 27
4 
 

28 27
8 
 

41 911 
 

1.2

.2 
 

сумарна дебіторська 

заборгованість (форма № 1, 
рядок 1125 + 1130 + 1135 + 

1140 + 1145 + 1155) 
 

тис. г

рн 
 

61 77

7 
 

59 31

3 
 

64 12

4 
 

49 487 

 

1.2
.3 

 

Гроші (форма № 1, рядок 1165) 
 

тис. г
рн 

 

1 425 
 

3 749 
 

5 276 
 

2 422 
 

2. 

 
Пасиви  

 
тис. 

грн 

 

331 804 

 
325 052 

 
315 394 

 
330 358 

 

2.1 
 

Власний капітал (форма № 1, 
рядок 1495) 
 

тис. 
грн 

 

106 
766 

 

106 
956 

 

114 
278 

 

111 
808 

 

2.2 

 

Довгострокові зобов’язання 

(форма № 1, рядок 1595) 
 

тис. 

грн 
 

3 622 

 

4 198 

 

3 150 

 

3 364 

 

2.3 

 

Поточні зобов’язання, в тому 

числі: 
 

тис. 

грн 
 

221 

416 
 

213 

898 
 

197 

966 
 

215 

186 
 

2.3
.1 

 

поточна кредиторська 
заборгованість сумарна (форма 

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

 

тис. 
грн 

 

221 
416 

 

213 
898 

 

19796
6 

 

215 
186 

 

3. 

 
Доходи всього, в тому числі:  

 
тис. 

грн 

 

268 827 

 
266 709 

 
227 488 

 
56 517 

 

3.1 

 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

 

тис. 

грн 
 

244 

312 
 

249 

315 
 

206 

576 
 

54 715 

 

3.2 
 

Інші операційні доходи  
 

тис. 
грн 

 

24 
478 

 

17 
392 

 

20 
156 

 

1 802 
 

3.3 

 

Інші фінансові доходи  

 

тис. 

грн 

34 

 

– 

 

– 

 

– 

 



№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одини

ця 

виміру  

 

2018 р. 

 
 

2020 р. 

 

І кв. 

2021 р. 

 

 

3.4 

 

Інші доходи  

 

тис. 

грн 
 

3 

 

2 

 

756 

 

– 

 

4. 

 

Витрати всього, в тому числі:  

 

тис. 

грн 

 

268 829 

 

266 519 

 

220 116 

 

58 987 

 

4.1 
 

Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
 

тис. 
грн 

 

228 
376 

 

244 
387 

 

197 
823 

 

54 090 
 

4.2 

 

Адміністративні витрати 

 

тис. 

грн 
 

6 236 

 

7 421 

 

8 497 

 

2 193 

 

4.3 
 

Витрати на збут 
 

тис. 
грн 

 

3 890 
 

3 946 
 

1 642 
 

808 
 

4.4 
 

Інші операційні витрати 
 

тис. 
грн 

 

23 
752 

 

10 
765 

 

9 772 
 

1 824 
 

4.5 
 

Фінансові витрати 
 

тис. 
грн 

 

6 474 
 

– 
 

– 
 

– 
 

4.5 

 

Інші витрати 

 

тис. 

грн 
 

101 

 

– 

 

2 382 

 

– 

 

4.6 

 

Витрати з податку на прибуток 

 

тис. 

грн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

5. 

 
Чистий прибуток (збиток)  +,- 

 
тис. 

грн 

 

- 2 

 
190 

 
7 372 

 
- 2 470 

 

6. 

 
Середня кількість всіх працівників  

 
осіб  

 
147 

 
143 

 
135 

 
131 

 

 

Кредиторська заборгованість на 31.03.2021 становить всього 215 186,00 тис. грн : 
товари, роботи, послуги – 35 675,00 тис. грн: 

у т. ч. прострочена кредиторська заборгованість – 19 823,00 тис. грн; 
розрахунки з бюджетом – 208,00 тис. грн; 
розрахунки зі страхування – 173,00 тис. грн; 

розрахунки з оплати праці – 840,00 тис. грн; 
за одержаними авансами – 3 758,0 тис. грн; 

інша кредиторська заборгованість – 174 532,00 тис. грн. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 



Назва  
 

Адрес
а 

розта
шува

ння  
 

Заг

аль
на 

пло
ща 

(м2) 
 

Реєстра

ційний 
номер 

 

Функці
о-

нальне  
викори

стання 
 

Підстава виникнення 
права власності 

 

Форма  
власност

і 
та власн

ик 
 

Будів

лі 
та спо

руди  
 

м. 

Дніпр
о, 

вул. К
урсан
тська, 

30 
 

– 

 

2052277

712101 
 

Проми

слове 
виробн

ицтво 
акумул
яторни

х 
батаре

й 
 

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 
майно серія та номер: б/н, 

виданий 31.01.2011, 
видавник: Комунальне 
підприємство 

«Дніпропетровське 
міжміське бюро технічної 

інвентаризації» 
Дніпропетровської 
обласної ради 

 

Приватн

а, в 
особі 

Приватн
ого 
акціонер

ного 
товарист

ва «Іста-
Центр» 
 

 

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна 

Назва складової частини об’єкта 

нерухомого майна 

 

Загальна площа (м2)  

 

Будівля АПК 
 

4 374,2 
 

виробничий корпус 
 

14 013,8 
 

будівля майстерень ОГМ 
 

365,1 
 

будівля столярного цеху 

 

174,2 

 

дільниця гільйотинних ножиць 

 

66,0 

 

будівля матеріального складу №3 
 

311,6 
 

будівля станції нейтралізації 
 

986,2 
 

будівля боксу для автомобіля 
 

75,8 
 

будівля складу кислот 

 

67,4 

 

будівля матеріального складу №1 

 

726,1 

 

будівля складу-ангару №4 
 

440,4 
 

будівля складу-ангару №5 
 

220,5 
 



Назва складової частини об’єкта 

нерухомого майна 

 

Загальна площа (м2)  

 

будівля складу готової продукції 
 

648,4 
 

навіс для збереження балонів 
 

– 
 

навіси; будівля боксу для 

холодильного обладнання 
 

– 

 

навіс для збереження кисневих 
балонів  

 

– 
 

вбиральня 

 

– 

 

навіс для збереження промислових 
відходів  
 

– 
 

господарча будівля 

 

67,3 

 

будівля складу ГЗМ 

 

– 

 

будівля складу кисню 
 

– 
 

сторожові вишки (тимч.) 
 

– 
 

контейнери (тимч.) 
 

– 
 

блок-кімнати (тимч.) 

 

– 

 

будівля відпочинку водіїв  

 

– 

 

будівля насосної станції 
 

18,8 
 

будівля прохідної 
 

25,8 
 

будівля складу 
 

527,4 
 

будівля складу 

 

203,5 

 

будівля СМГ 

 

484,4 

 

огорожі 
 

– 
 

ворота 
 

– 
 



Назва складової частини об’єкта 

нерухомого майна 

 

Загальна площа (м2)  

 

хвіртки 
 

– 
 

декоративна огорожа 
 

– 
 

резервуари  

 

– 

 

артскважини 

 

– 

 

резервуари для ГІЗМ 
 

– 
 

опірні стінки 
 

– 
 

резервуари для кислот 
 

– 
 

естакада 

 

– 

 

залізнична колія 

 

– 

 

майданчик наливу кислоти 
 

– 
 

труба вибросу 
 

– 
 

естакада зливу кислоти 
 

– 
 

відстійник 

 

– 

 

мостіння 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про земельні ділянки 



Назв
а 

 

Адрес

а  
розта

шуван

ня  
 

Пло

ща 
земе

льної 
діля
нки 

(м2) 
 

Кадастров

ий номер 
земельної 

ділянки  
 

Цільове 

призначення 
земельної 

ділянки  
 

Форма власності,  

підстава на право 
користування земельною  
ділянкою, інформація про 

обтяження 
 

Земе
льна 

ділян
ка 
 

м. 
Дніпр

о, 
вул. К
урсант

ська, 
30 

 

45 72
6 

 

Код ДЗК 
84441031 

 

Фактичне 
розміщення 

заводу 
стартерних 
акумуляторн

их батарей і 
проїзду 

 

Комунальна власність 
Дніпропетровської 

міської ради, Державний 
акт на право постійного 
користування землею від 

02.07.2001 1-ДП 
№ 003058 

 

 
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і 

розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: за підсумками І 
кварталу 2021 року кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу становила 100,343475 т. 
Нараховано та сплачено екологічного податку у повному обсязі 778,16 грн. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 16 серпня 2021 року. 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 

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

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

Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «Іста – Центр» у кількості 552 478 (п’ятсот п’ятдесят 
дві тисячі чотириста сімдесят вісім) штук, що становить 21,5524 % статутного капіталу товариства, 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 

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

Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Іста – Центр» повинен відповідати вимогам, 

передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального  

майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець 
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або 
опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи 

перевищення 25 або 50 відсотків  голосів  у вищому органі управління відповідного суб’єкта 
господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання 

дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. 
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Іста – Центр», що є випущеними у бездокументарній  

формі існування, повинен укласти договір про відкриття рахунка у цінних паперах з обраною ним 

депозитарною установою. 
 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 27 623 900,00 грн; 



аукціону із зниженням стартової ціни – 13 811 950,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 13 811 950,00 грн. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 2 762 390,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 381 195,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 381 195,00 грн. 

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

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Код ЄДРПОУ 42767945. 
Рахунок UA958201720355549003000055549. 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  
області, МФО 820172. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти). 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Код ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок: UA748201720355219003000055549. 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  

області, МФО 820172. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти). 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

об’єкта за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, 
к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: 
www.spfu.gov.ua. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 

можливості огляду об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної 
пошти : reform_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 

від 05.07.2021 № 12/01-123-РП. 
Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-08-19-000007-1. 

Період між аукціонами: 
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

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

аукціону без умов – 276 239,00 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 138 119,50 грн; 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 138 119,50 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 Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта державної власності – комплексу будівель 

загальною площею 198,9 м2 у складі: адмінбудинок, А; гараж-сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; 

вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1; ворота № 2 за адресою: Кіровоградська обл., 

Долинський р-н, м. Долинська, вул. 8 березня, 131 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: комплекс будівель загальною площею 198,9 м2 у складі: 

адмінбудинок, А; гараж-сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа 

№ 1; ворота № 2. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, вул. 8 березня, 131. 
Балансоутримувач: Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за  

ЄДРПОУ 00700002), адреса: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Сонячна, 6, телефон (05234) 

51095. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса 
розташува

ння 
 

Загална 

площа, м2 

 

Реєстрацій

ний номер 
 

Функціональне 

використання 
 

Підстава 
виникнення  

права власності 
 

Форма 
власності 

та власник 
 

Комплекс 
будівель 

загальною 
площею 

198,9 м2 у 
складі: 
адмінбудино

к, А; гараж-
сарай, Б; 
ізолятор, В; 

погріб, Д; 
вбиральня, Г; 

колодязь, К; 
огорожа № 1; 
ворота № 2 

 

Кіровоград
ська обл., 

Долинськи
й р-н, 

м. Долинсь
ка, вул. 8 
березня, 

131 
 

198,9 
 

1920939535
219 

 

112. Об’єкти 
ветеринарної 

діяльності 
 

Витяг з Державного 
реєстру речових 

прав на нерухоме 
майно про 

реєстрацію права 
власності, 
індексний номер 

182114990, дата 
формування 

24.09.2019 
 

Державна; 
Державна 

служба 
України з 

питань 
безпечності 
харчових 

продуктів та 
захисту 

споживачів, 
код за 
ЄДРПОУ 

39924774  
 

 

До складу об’єкта входять: адмінбудинок, А, загальною площею 128,6 м2; гараж-сарай, Б, 

загальною площею 58,1 м2; ізолятор, В, загальною площею 12,2 м2 (рік побудови – 1973; фундаменти 

будівель бутові, стіни цегляні, перекриття та покриття – залізобетонні плити, дерев’яно-балочне, 
покрівля – азбестоцементні листи хвилястого профілю); погріб, Д (котлован, стіни, обкладено 
цеглою); вбиральня, Г, (фундаменти та стіни цегляні, покрівля – азбестоцементні листи хвилястого 

профілю, підлога дощата); колодязь (рік спорудження – 2009; стіни – залізобетонні кільця); огорожа 
№ 1 та ворота № 2 (рік спорудження – 2004; металеві). Інженерні комунікації (водопостачання, 



каналізація, система опалення, вентиляція, електропостачання, газопостачання) потребують ремонту. 

Стан будівель та споруд задовільний. Об’єкт тривалий час не використовується, потребує ремонту. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва 
 

Адреса 

розташуван
ня 
 

Площа 
земельної 

ділянки (м2) 
 

Кадастровий 

номер земельної 
ділянки  

 

Цільове  
призначення  

земельної  
ділянки  

 

Форма власності,  
підстава на право 

користування 

земельною ділянкою, 
інформація про 

обтяження 
 

Земел
ьна 

ділян
ка 
 

Кіровоград
ська обл., 

Долинськи
й р-н, 
м. Долинсь

ка, вул. 8 
березня, 

131 
 

2598,0 
 

3521910100:09:00
1:0020 

 

Для будівництва та 
обслуговування інших 

будівель громадської 
забудови 
 

Державна; Витяг з Дер-
жавного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого 

речового права, 
сформованого 

31.10.2019, індексний 
номер 187044114; 
відомості про 

обмеження у 
використанні земельної 

ділянки не 
зареєстровані 
 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 13 серпня 2021 року. 

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

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

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

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта державної власності – комплексу будівель загальною площею 198,9 м2 у 
складі: адмінбудинок, А; гараж-сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа 
№ 1; ворота № 2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, 

м. Долинська, вул. 8 березня, 131 (далі – об’єкт приватизації), здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію  державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 

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

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

 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 449 420,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 224 710,00 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 224 710,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 44 942,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 22 471,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 22 471,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, 

наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта 
приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  областях (буде зазначено в договорі купівлі-

продаж) у сумі 4 480,00 грн (чотири тисячі чотириста вісімдесят гривень 00 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
у національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 
Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску). 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  

області. 
Код за ЄДРПОУ 42767945. 

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

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташування 

об’єкта: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. 8 Березня, 131. 
Контактна особа, від балансоутримувача – Вовк Володимир Олександрович, тел. 0661951699; 

адреса електронної пошти : 09.dlvmdpss.kr@ukr.net. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, 

вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.  
Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській  області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  

областях: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2. 
Час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45. 

Відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; 
адреса електронної пошти : kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

 

 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій  
та Кіровоградській областях від 02.07.2021 № 12/01-138. 



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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000005-2. 
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 – 4 494,20 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 247,10 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 247,10 грн. 

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта державної власності – нежитлової будівлі 

загальною площею 227,3 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, 

с. Бовтишка, вул. Соснова (вул. Радгоспна), 18, що перебуває на балансі приватного 

підприємства ім. Раєвського (код за ЄДРПОУ 23100218) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля загальною площею 227,3 м2. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, с. Бовтишка, вул. Соснова (вул. 

Радгоспна), 18. 
Назва балансоутримувача: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІМ. РАЄВСЬКОГО (код за ЄДРПОУ 

23100218), адреса: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Бовтишка, вул. Центральна 
(вул. Леніна), 15, перебуває в стані припинення з 26.04.2011. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
 

Адреса 
розташуван

ня 

 

Загал

ьна 
площ

а, м2 

 

Реєстра
ційний 
номер 

 

Функціонал

ьне 
використанн

я 
 

Підстава 

виникнення 
права 

власності 
 

Форма 

власності 
та власни

к 
 

Нежи

тлова 
будівл

я  
 

Кіровоград

ська обл., 
Олександрі

вський р-н, 
с. 
Бовтишка, 

вул. Сосно
ва 

(вул. Радго
спна), 18 
 

227,3 

 

177763

093520
5 

 

Інші будівлі 

для 
тимчасового 

проживання 
не 
класифікова

ні раніше -
1212.9 

 

Витяг з Дер-

жавного 
реєстру 

речових прав 
на нерухоме 
майно про 

реєстрацію 
права 

власності 
№158243386 
від 

04.03.2019 
 

Держав-

на, Фонд 
держав-

ного 
майна 
України, 

код 
ЄДРПОУ 

00032945 
 

 



Об’єкт приватизації – нежитлова будівля загальною площею 227,3 м2: рік побудови – 1978, 
фундаменти бутові, стіни та перегородки цегляні, перекриття – з/бетонні плити, підлога земляна, 

покрівля відсутня. Системи інженерного забезпечення відсутні. Стан об’єкта незадовільний. 
Земельна ділянка не сформована. 

Укладені договори оренди щодо об’єкта або його частини відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 серпня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

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

Приватизація об’єкта державної власності – нежитлової будівлі загальною площею 227,3 м2, 
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, с. Бовтишка, вул. Соснова 

(вул. Радгоспна), 18 (далі – об’єкт приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 50 130,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 25 065,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 25 065,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5 013,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 506,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2 506,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200 гривень 00 копійок. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення 

договору купівлі-продажу об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним 
відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  
областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для 

проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  областях (буде зазначено в 

договорі купівлі-продажу) у сумі 2 660,00 грн (дві тисячі шістсот шістдесят гривень 00 копійок) без 
ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

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



Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 
Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 
Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску). 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  

області. 
Код за ЄДРПОУ 42767945. 

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

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська 

обл., Олександрівський р-н, с. Бовтишка, вул. Соснова (вул. Радгоспна), 18, за попередньою 
домовленістю з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Контактна особа: Восковщук Валентина Миколаївна, 

телефон 0522 332579. 
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській  області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  
областях: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; відповідальна особа – Восковщук 

Валентина Миколаївна, телефони для довідок: 0522 332400, 0522 332579; адреса електронної пошти: 
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua, час роботи : понеділок – четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45. 

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 02.07.2021 № 12/01-135. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-08-000020-2. 

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 – 501,30 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 250,65 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 250,65 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 адмі-
ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

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

комплексу нежитлових приміщень за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський район, 

смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а, що перебуває на балансі  

Головного управління статистики у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: комплекс нежитлових приміщень. 



Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт Олександрівка,  

вул. Незалежності України (Леніна), 2а. 
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській області,  

код ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А, телефон (0522) 333240. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 

 

Адреса  
розташування 

 

Загальна 
площа, м

2 
 

Реєстрацій
ний номер 

 

Функціо-
нальне 

використання 
 

Підстава виникнення 
права власності 

 

Форма власності 
та власник 

 

Компл
екс 

нежит
лових 
примі

щень 
 

Кіровоградська 
обл., 

Олександрівсь
кий район, 
смт Олександрі

вка, 
вул. Незалежно

сті України 
(Леніна), 2а 
 

121,7 
 

1392199435
205 

 

1220.1 Будівлі 
органів держ-

авного та 
місцевого 
управління 

 

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 

на нерухоме майно 
про реєстрацію права  
власності 

№103296359 
від 10.11.2017 

 

Державна, Дер-
жавна служба 

статистики 
України, код 
ЄДРПОУ 

37507880 
 

 
До складу комплексу нежитлових приміщень входять: одноповерхове приміщення адмінбудівлі з 

добудовою (літ. аА) загальною площею 121,7 м2; сарай (літ. Б); гараж (літ. В); вбиральня (літ. Г); 

колодязь (літ. Д). Рік побудови – 1987. Фундаменти адмінбудівлі – стрічкові великоблочні; стіни та 
перегородки цегляні; перекриття та покриття – залізобетонні плити, в прибудові – дерев’яно-
балочне; покрівля із азбестоцементних листів; підлога дерев’яна; двері і вікна дерев’яні. 

Водопостачання та каналізація відсутні, система опалення та електропостачання – в неробочому 
стані, газопостачання – підведене на ділянці. Стан адмінбудівлі з добудовою (літ. Аа) – 

незадовільний. 
Сарай (літ. Б) та гараж (літ. В): стіни та перегородки цегляні; покрівля із азбестоцементних листів. 

Вбиральня (літ. Г): стіни дощаті, покрівля із азбестоцементних листів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про земельну ділянку 

Назва 

 

Адреса  

розташування 
 

Площа, 
земельної 

ділянки (м2) 
 

Кадастровий 

номер 
 

Цільове 
призначення 

земельної ділянки  
 

Форма власності, підстава 
на право користування 

земельною ділянкою, 
інформація про обтяження 

 

Земель

на 
ділянка 

 

Кіровоградськ

а обл., 
Олександрівсь

кий район, 
смт Олександ
рівка, 

642 

 

3520555100:5

0:024:0001 
 

Для будівництва 

та обслуговування 
будівель органів 

державної влади 
та місцевого 
самоврядування 

Державна, Витяг з Держав-

ного земельного кадастру 
про земельну ділянку 

№ НВ-3512026332020 від 
24.11.2020; відомості про 
обмеження у використанні 



Назва 
 

Адреса  
розташування 

 

Площа, 

земельної 

ділянки (м2) 
 

Кадастровий 
номер 

 

Цільове 
призначення 

земельної ділянки  

 

Форма власності, підстава 

на право користування 
земельною ділянкою, 

інформація про обтяження 
 

вул. Незалежн
ості України 

(Леніна), 2а 
 

 земельної ділянки 
не зареєстровані 

 

 

Укладені договори оренди щодо об’єкта, або його частини відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 серпня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

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

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

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових приміщень, 

розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт Олександрівка, 
вул. Незалежності України (Леніна), 2а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у 

Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926) (далі – об’єкт приватизації), здійснюється відповідно 
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 

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

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 280 100,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 140 050,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 140 050,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 28 010,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 14 005,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 14 005,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200 гривень 00 копійок. 
 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

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

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій  та Кіровоградській областях на оплату послуг, 
наданих суб’єктами оціночної діяльності, що були залучені 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 8 710,00 грн (вісім тисяч сімсот десять гривень 00 копійок) без ПДВ. 



4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях 

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

Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску). 

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

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташування 
об’єкта приватизації: Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт Олександрівка, 
вул. Незалежності України (Леніна), 2а. 

Контактна особа: представник балансоутримувача – Скріпнік Павло Всеволодович, телефон  
(050)321-8-555, адреса електронної пошти : gus@kr.ukrstat.gov.ua. 
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України  

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

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській  області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  
областях: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; відповідальна особа – Восковщук 

Валентина Миколаївна, телефони для довідок: (0522) 332400, 332579; адреса електронної пошти: 
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua, час роботи : понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45. 

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 02.07.2021 № 12/01- 134. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000001-1. 
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 – 2 801,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 400,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 400,50 грн. 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України  

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях  

про продаж об’єкта державної власності – будівлі підвалу загальною  

площею 209,7 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н,  

м. Мала Виска, вул. Центральна (вул. Жовтнева), 132/1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля підвалу загальною площею 209,7 м2. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Центральна 
(вул. Жовтнева), 132/1. 

Балансоутримувач: ТДВ «Маловисківське хлібоприймальне підприємство» (код за ЄДРПОУ 
00954774, (зберігач), адреса: Кіровоградська обл., Маловисківський район, м. Мала Виска, 

вул. Жовтнева, 161. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
 

Адреса 
розташуванн

я 

 

Загальна 

площа, м2 

 

Реєстрацій
ний номер 

 

Функціональне 
використання 

 

Підстава 
виникнення права 

власності 

 

Форма власності 
та власник 

 

Будів
ля 

підва
лу  
 

Кіровоградс
ька обл., 

Маловисківс
ький р-н, 
м. Мала 

Виска, 
вул. Централ

ьна 
(вул. Жовтне
ва), 132/1 

 

209,7 
 

1777867435
231 

 

499. Інші об’єкти 
виробничого та 

господарського 
призначення 
 

Витяг з Держав-
ного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 

права власності, 
індексний 

номер:158274173, 
дата формування 
04.03.2019 

 

Державна, Фонд 
державного майна 

України, код за 
ЄДРПОУ 00032945 
 

 

До складу об’єкта входять: вхід у підвал площею 13,1 м2, 3 коридори площами 2,1 м2, 3,2 м2, 

6,9 м2, 7 основних приміщень площами 20,7 м2, 6,7 м2, 13,7 м2, 13,5 м2, 34,8 м2, 5,2 м2, 11,1 м2, 4 

побутових кімнати площами 1,6 м2, 1,8 м2, 1,7 м2, 2,4 м2, вентиляційне приміщення площею 7,4 м2; 

висота приміщень – 3,0 м; площа забудови – 209,7 м2. Рік побудови – 1977. Фундаменти та стіни 
будівлі підвалу з залізобетону, перекриття з залізобетонних плит, стіни входу у підвал та 
вентиляційної камери цегляні. Інженерні системи відсутні. Технічний стан об’єкта задовільний. 
Об’єкт тривалий час не використовується, потребує ремонту. Об’єкт розташований на території на 

даний час недіючого підприємства, в глибині забудови, без власного окремого виїзду до доріг 
загального користування. 

Інформація про земельну ділянку відсутня. 
Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, відсутні. 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 13 серпня 2021 року. 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 



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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта державної власності – будівлі підвалу загальною площею 209,7 м2 за 
адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Центральна (вул. 
Жовтнева), 132/1 (далі – об’єкт приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів 

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

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 85 000,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 42 500,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 42 500,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 8 500,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4 250,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 250,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, 

наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта 
приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  областях (буде зазначено в договорі купівлі-
продажу) у сумі 2 480,00 грн (дві тисячі чотириста вісімдесят гривень 00 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

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

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

Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 
Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску). 

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

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

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

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

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

об’єкта приватизації: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска, вул. Центральна 
(вул. Жовтнева), 132/1. 



Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській  області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  
областях: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2. 

Час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45. 
Відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій  
та Кіровоградській областях від 02.07.2021 № 12/01-136. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-08-000033-2. 
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 – 850,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 425,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 425,00 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

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

магазину, літ. А-1, загальною площею 49,5 м2 за адресою: м. Дніпро, вул. Снігова, 9Д, 

що перебуває на балансі КП «Комбінат виробничих підприємств» (код за ЄДРПОУ 01373246) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля магазину, літ. А-1,  

загальною площею 49,5 м2. 

Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Снігова, 9Д. 
Назва та контактні дані балансоутримувача: КП «Комбінат виробничих підприємств» (код за 

ЄДРПОУ 01373246), адреса: 49022, м. Дніпро, вул. Повітряна, 5, телефон/факс (0562) 39-22-21, 
(0562) 39-22-51. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
 

Адреса 

розташу
вання 

 

Загальна 

площа (м2) 
 

Реєстраційний 
номер 

 

Функціональне 
використання 

 

Підстава 

виникнення  
права власності 

 

Форма власності  
та власник 

 

Будів

ля 
магаз

ину, 

м. 

Дніпро, 
вул. Сніг

ова, 9Д 

49,5 

 

1261256212101 

 

1230 – Будівлі 

торговельні 
 

Витяг з Держав-

ного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно 

Державна, в особі 

Регіонального 
відділення Фонду 

державного майна 



Назва  
 

Адреса 

розташу
вання 

 

Загальна 

площа (м2) 
 

Реєстраційний 
номер 

 

Функціональне 
використання 

 

Підстава 

виникнення  
права власності 

 

Форма власності  
та власник 

 

літ. 
А-1 
 

 про реєстрацію 
права власності від 
30.05.2017 

індексний номер: 
88347416 

 

України по 
Дніпропетровські
й області (код за 

ЄДРПОУ 
42767945) 

 

 
Об’єкт приватизації – окремо розташована одноповерхова нежитлова будівля літ. А-1, загальною 

площею 49,5 м2, рік побудови – 1946. Фундамент – бетон стрічковий, стіни – шлакоблок, 
перекриття – залізобетонні плити, підлога – мармурова крихта, дах – руберойд. Наявне 
електропостачання, водопровід, каналізація. Газопостачання, опалення відсутні. Будівля не 
використовується. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт не виділена. 
Договори оренди укладені щодо об’єкта відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 серпня 2021 року. 

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

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

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

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

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

Приватизація будівлі магазину, літ. А-1, загальною площею 49,5 м2 за адресою: м. Дніпро, 
вул. Снігова, 9Д 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 – 136 472,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 68 236,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 68 236,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 13 647,20 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 823,60 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 6 823,60 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200 гривень 00 копійок. 
УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, 

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



приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  областях (буде зазначено в договорі купівлі-
продажу) в сумі 3500,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код ЄДРПОУ 42767945. 
Рахунок № UA958201720355549003000055549 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 
В національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 
Код ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок: № UA748201720355219003000055549. 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  

області. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти). 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

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

з представником організатора аукціону за місцем розташування об’єкта. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, 
к. 36, час роботи : з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (056) 744-11-41. 

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Остащенко Ольга 
Сергіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти : privat_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата  і номер рішення п ро затвердженн я  умов прода ж у об’єкта : наказ Регіональ ного відділенн я  Фон ду  
де ржав ного май на  Укра їни  п о Дніп ропетровсь кій , За порізьк ій  та  Кіров огра дській  областя х від 

06.07.2021 №  12/01-124-РП.  
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000140-2. 
Період між аукціонами: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 

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

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 1 364,72 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 682,36 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 682,36 грн. 

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



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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

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

медпункту № 68 загальною площею 102,6 м2 за адресою: м. Дніпро, вул. Повітряна, 5, 

що перебуває на балансі КП «Комбінат виробничих підприємств» (код за ЄДРПОУ 01373246) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля медпункту № 68  

загальною площею 102,6 м2. 

Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Повітряна, 5. 

Назва балансоутримувача: КП «Комбінат виробничих підприємств» (код за ЄДРПОУ 01373246). 
Адреса: 49022, м. Дніпро, вул. Повітряна, 5. Телефон/факс (0562) 39-22-21, (0562) 39-22-51. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
 

Адреса 

розташ
ування 

 

Загальна 

площа (м2) 
 

Реєстраційний 
номер 

 

Функціональне 
використання 

 

Підстава виникнення 
права власності 

 

Форма власності 
та власник 

 

Будів

ля 
медпу

нкту 
№ 68 
 

м. 

Дніпро, 
вул. По

вітряна
, 5 
 

102,6 

 

124808871210

1 
 

1264.4 – 

Поліклініки, 
пункти 

медичного 
обслуговування 
та консультації 

 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 
на нерухоме майно 

про реєстрацію права 
власності від 
16.05.2017 індексний 

номер: 87167229. 
Витяг з Єдиного 

реєстру об’єктів дер-
жавної власності 
щодо державного 

майна, серія та 
номер: 10-151981, 

виданий 02.02.2017 
 

Державна, в особі 

Регіонального 
відділення Фонду 

державного майна 
України по 
Дніпропетров ській 

області (код за 
ЄДРПОУ 

42767945) 
 

 

Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова нежитлова будівля медпункту 

загальною площею 102,6 м2. Рік побудови – 1966. Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля – 
руберойд, перекриття – залізобетонні плити, підлога – цементна стяжка та дощата підлога. Підведено 

електропостачання. Водопровід, каналізація, газопостачання, опалення відсутнє. Будівля тривалий 
час не використовується. 

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

Договори оренди: відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 серпня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

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



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

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

ного аукціону. 

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

Приватизація будівлі медпункту № 68 загальною площею 102,6 м2 за адресою: м. Дніпро, 
вул. Повітряна, 5 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 – 247 061,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 123 530,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 123 530,50 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону з умовами – 24 706,10 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 353,05 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 12 353,05 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1 200 гривень 00 копійок. 

УМОВИ ПРОДАЖУ:. 
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

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

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

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  областях (буде зазначено в договорі купівлі-
продажу) в сумі 3500,00 гривень без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

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

Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Код ЄДРПОУ 42767945. 
Рахунок № UA958201720355549003000055549 

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

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 
В національній валюті: 

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

Код ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок: № UA748201720355219003000055549. 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській  

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



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю  
за місцем розташування об’єкта. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, 
к. 36, часи роботи : понеділок – четвер – з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 

13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (056) 744-11-41. 
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Остащенко Ольга Сергіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: 

privat_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
06.07.2021 № 12/01-125-РП. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000141-2. 

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

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

аукціону з умовами – 2 470,61 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 235,31 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 235,31 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

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

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій 

та Тернопільбській областях про проведення в електронній торговій системі  

продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –  

об’єкта незавершеного будівництва – лазні 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

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

вул. Мічуріна, 14. 
Балансоутримувач: відсутній. 

Рівень будівельної готовності – 3 %. 
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серія та номер: 730, виданий 
21.04.2016, видавник: Чернівецьке 

міське комунальне бюро технічної 
інвентаризації;наказ, серія та номер: 
340-П, виданий 20.12.2013, видавник: 

Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Чернівецькій 

області. Обтяжень на земельну ділянку 
немає 
 

 
Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 16.08.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

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

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

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – лазні здійснюється відповідно до вимог Закону 

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

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

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 3031,00 грн (без урахування ПДВ); 

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

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

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

аукціону з умовами – 303,10 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 151,55 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 151,55 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

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



компенсацію вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки  

об’єкта приватизації (договір від 16.03.2021 № 39/03) на рахунок органу приватизації, який буде 
зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 8000,00 грн (без урахування ПДВ) протягом 30 днів з 

дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

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

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

у національній валюті: 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 
р/р UA698201720355549001001142097 

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

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 
ЄДРПОУ 42891875 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

електронної пошти : akciya_77@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

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

областях від 05.07.2021 № 157 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу 
об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – лазні». 



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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000154-3. 
Період між аукціоном: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 35 календарних днів. 

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 30,31 грн; 

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

пропозицій – 15,16 грн. 

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 
 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні 

з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмінбудинку з підвалом, А, 

загальною площею 700,5 м2; ґанок І, ІІ; вимощення, ІІІ (Черкаська обл., Уманський р-н, 

м. Жашків, вул. Миру, 2) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адмінбудинок з підвалом, А,  

загальною площею 700,5 м2.; ґанок І, ІІ; вимощення, ІІІ. 

Місцезнаходження: Черкаська обл., Уманський р-н, м. Жашків, вул. Миру, 2. 

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Черкаській  області (код за ЄДРПОУ 
02357999), адреса балансоутримувача: 18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 39. Контактна 
особа: начальник відділу господарського обслуговування та експлуатації будівель і споруд Теслюк 

Микола Володимирович, тел. (0472) 36-16-75, 33-89-75, е-mail: ustat@ck.ukrstat.gov.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про нерухоме майно 

Назва 
 

Адреса  
розташу

вання 

 

Загаль
на 

площа 

(м2) 
 

Реєстрацій
ний номер 

 

Функціональне 
використання 

 

Підстава 
виникнення  

права власності 

 

Форма власності 
та власник 

 

Адмінб

удинок 
з 

Черкась

ка обл., 
Умансь

700,5 

 

1210488571

209 
 

122 Будівлі офісні 

 

Витяг з Державного 

реєстру речових 
прав на нерухоме 

Державна, Головне 

управління 
статистики у 



Назва 

 

Адреса  
розташу

вання 
 

Загаль
на 

площа 

(м2) 
 

Реєстрацій

ний номер 
 

Функціональне 

використання 
 

Підстава 
виникнення  

права власності 
 

Форма власності 

та власник 
 

підвало
м, А; 

ґанок І, 
ІІ; 
вимоще

ння, ІІІ 
 

кий р-н, 
м. Жаш

ків, 
вул. Ми
ру, 2 

 

майно про 
реєстрацію права 

власності, 
індексний номер 
витягу 83767499 від 

29.03.2017 
 

Черкаській області 
 

 

Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна адміністративна будівля з підвалом загальною 

площею 700,5 м2; ґанок І, ІІ; вимощення, ІІІ, рік побудови – 1981, розташована в центральній частині 
міста. Фундамент – бетонні блоки; стіни та перегородки цегляні, облицьовані плиткою, перекриття – 

залізобетонні плити, дах і покрівля – азбестоцементні листи (реконструкція 2012 року), підлога – 
цементна, лінолеум; міжкімнатні двері дерев’яні, вхідні металеві; вікна дерев’яні, внутрішнє 
опорядження – фарба, шпалери; зовнішнє опорядження – плитка. Інженерні комунікації діючі: 

централізоване опалення, водопостачання, електропостачання; водовідведення автономне (вигрібна 
яма). Прилегла територія упорядкована, під’їзд до будівлі зручний. Фізичний знос – 30%, технічний 

стан задовільний. Приміщення в будівлі перебувають в оренді. 

Об’єкти передані в оренду  

станом на 01 липня 2021 року 

№
 

з/
п 
 

Орендар 

 

Назва 
об’єкта 

оренди 
 

Орендована 

площа (м2) 
 

Цільове 
призначення 

оренди 
 

Реквізити договору 
оренди та термін 

його дії 
 

Орендна плата, 

без ПДВ 
 

1 

 

Державна 

установа 
«Центр 

пробації»  
 

Частина 

адмініст-
ративної 

будівлі 
 

72,84 

 

0 – Розміщення 

бюджетних 
організацій, які 

утримуються за 
рахунок Держав-
ного бюджету 

України, яким було 
встановлено розмір 

річної орендної 
плати 1 грн 
 

№ 1899 13.11.2018,  

діє до 12.10.2021 
 

0,55 грн на рік 

 

2 

 

Управління 

виконавчої 
дирекції 

Фонду 
соціального 
страхування 

України у 
Черкаській 

області  
 

Частина 

адмініст-
ративної 

будівлі 
 

68,0 

 

0 – Розміщення 

бюджетних 
організацій, які 

утримуються за 
рахунок Держав-
ного бюджету 

України, яким було 
встановлено розмір 

річної орендної 
плати 1 грн 
 

№ 232 15.04.2005 

(зі змінами), діє до 
14.11.2021 

 

0,57 грн на рік 

 

3 

 

Управління 

Державної 

Частина 

адмініст-

144,26 

 

0 – Розміщення 

бюджетних 

№ 1910 22.12.2018  

діє до 20.12.2021 

0,55 грн на рік 

 



№
 

з/

п 
 

Орендар 

 

Назва 
об’єкта 

оренди 
 

Орендована 

площа (м2) 
 

Цільове 
призначення 

оренди 
 

Реквізити договору 
оренди та термін 

його дії 
 

Орендна плата, 
без ПДВ 

 

міграційної 

служби 
України в 
Черкаській 

області 
 

ративної 

будівлі 
 

організацій, які 

утримуються за 
рахунок Держав-
ного бюджету 

України, яким було 
встановлено розмір 

річної орендної 
плати 1 грн 
 

 

 

Відомості про земельну ділянку 

Назва 
 

Адреса  

розташуванн
я 
 

Площа 
земельної 

ділянки (м2) 
 

Кадастровий номер  

земельної ділянки  
 

Цільове 
призначення  

земельної  
ділянки  

 

Форма власності,  

підстава на право 
користування 

земельною 
ділянкою, 

інформація про 

обтяження 
 

Земельна 

ділянка* 
 

Черкаська 

обл., 
Уманський 
р-н, 

м. Жашків, 
вул. Миру, 2 

 

913 

 

7120910100:01:002:1

154 
 

Для будівництва та 

обслуговування 
будівель органів 
державної влади та 

місцевого 
самоврядування 

 

Державна, надана у 

постійне 
користування 
Головному 

управлінню 
статистики у 

Черкаській області, 
згідно з Державним 
актом на право 

постійного 
користування 

земельною 
ділянкою серія ЯЯ 
№348417 від 

06.04.2007, 
виданого на 

підставі Рішення 
Жашківської 
міської ради від 

22.12.2006 № 8-
22/V. Обмеження та 

обтяження відсутні 
 

 

_______________ 
* Земельна ділянка виділена під об’єкт приватизації. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 12 серпня 2021 року. 



Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

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

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

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

електронного аукціону. 

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

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

жавного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів  
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 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 : 2 222 484,19 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 1 111 242,10 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 111 242,10 грн (без урахування ПДВ). 

На ціну продажу нараховується податок на додану вартість. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 222 248,42 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 111 124,21 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 111 124,21 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн (0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня  

поточного року). 
УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 
покупець зобов’язаний компенсувати (відшкодувати) Регіональному відділенню Фонду держав-

ного майна України по Київській, Черкаській  та Чернігівській областях витрати на оплату послуг 
суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 

10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу в сумі 
2 299,00 грн (дві тисячі двісті дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок) на рахунок органу приватизації, 
який буде вказано в договорі купівлі-продажу об’єкта (Закон України «Про приватизацію держав-

ного і комунального майна»). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
в національній валюті: 
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків  

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

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

Код ЄДРПОУ: 43173325 
для перерахування гарантійного внеску: 

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

Рахунок: UA598201720355289001000140075 



Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код ЄДРПОУ: 43173325. 
в іноземній валюті (долари США): 

для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та проведення переможцем 

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

Чернігівській областях. 
Рахунок: UA383007110000025300052600820 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО: 300711 
Код ЄДРПОУ банку:14360570. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем його 

розташування, попередньо звернувшись до Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 
тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час роботи управління з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15. 

Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної пошти : 
zozulja_71@spfu.gov.ua., телефон для довідок (0472) 37-26-61. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. 
Голосіївський, 50, телефон для довідок (0472) 37-26-61, адреса веб-сайта: 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 

06.07.2021 № 0604-О. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-06-30-000001-3. 
Період між аукціонами: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 

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

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 22 224,84 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 112,42 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 11 112,42 грн. 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 
 
 

 
 

 
 
 



ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 

областях про проведення продажу на аукціоні об’єкта  

малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства  

«Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів». 

Місцезнаходження: вул. Миколи Боровського, 41, м. Одеса. 
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 00224892. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021 – працівники відсутні.  
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є дослідження й експериментальні розробки у 

сфері інших природничих і технічних наук. 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2017 – 2019 рр. – 1136,6 тис. грн, у тому числі 

експортної – 0,0 тис. грн. 

Основна номенклатура продукції: виробництво відсутнє. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

2017 р. 

 

391,5 

 

– 

 

2018 р. 

 

376,1 

 

– 

 

2019 р. 

 

369,0 

 

– 

 

 

Основні показники  

господарської діяльності підприємства  

за останні три роки 

1. 

 
Активи  (форма №1, рядок 1300)  

 
тис. 

гри 

 

99,2 

 
76,2 

 
96,7 

 
122,1 

 

1.1 
 

Необоротні активи 
 

тис. 
грн 

 

 – 
 

– 
 

– 
 

– 
 

1.1
.1 

 

Балансова вартість 
нематеріальних активів  

 

тис. 
грн 

 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

1.1

.2 
 

Балансова вартість незавершених 

капітальних інвестицій 
 

тис. 

грн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1.1

.3 
 

Балансова вартість основних 

засобів  
 

тис. 

грн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1.1
.4 
 

Довгострокові фінансові 
інвестиції 
 

тис. 
грн 

 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

1.2 
 

Оборотні активи 
 

тис. 
грн 

99,2 
 

76,2 
 

96,7 
 

122,1 
 



 

1.2

.1 
 

запаси 

 

тис. 

грн 
 

61,7 

 

35,1 

 

80,6 

 

122,1 

 

1.2

.2 
 

сумарна дебіторська 

заборгованість (форма № 1,  
рядок 1125 + 1130 + 1135 + 1140 

+ 1145 + 1155) 
 

тис. 

грн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1.2

.3 
 

Гроші  (форма № 1, рядок 1165) 

 

тис. 

грн 
 

37,5 

 

41,1 

 

16,1 

 

– 

 

1.2
.4 
 

Витрати майбутніх періодів 
(форма №1, рядок 1170)  
 

тис. 
грн 

 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 Інші оборотні активи (форма №1, 
ряд.1190) 

 

тис. 
грн 

 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

2. 

 
Пасиви  

 
тис. 

грн 

 

    

2.1 

 

Власний капітал (форма № 1, 

рядок 1495) 
 

тис. 

грн 
 

53 

 

53 

 

53 

 

53 

 

2.2 

 

Довгострокові зобов’язання 

(форма № 1, рядок 1595) 
 

тис. 

грн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

2.3 
 

Поточні зобов’язання, в тому 
числі: 
 

тис. 
грн 

 

    

2.3
.1 

 

поточна кредиторська 
заборгованість сумарна (форма 

№ 1, рядок 1695 -1660 - 1665 -
1670) 
 

тис. 
грн 

 

– 
 

– 
 

– 
 

69,1 
 

2.4 
 

Прострочена кредиторська 
заборгованість, в тому числі за: 

 

тис. 
грн 

 

– 
 

– 
 

– 
 

69,1 
 

2.4
.1 

 

розрахунками з оплати праці 
 

тис. 
грн 

 

– 
 

– 
 

– 
 

39,7 
 

2.4

.2 
 

розрахунками перед бюджетом 

 

тис. 

грн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

2.4

.3 
 

розрахунками зі страхування 

 

тис. 

грн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

2.4
.4 

розрахунками за товари, роботи, 
послуги  

тис. 
грн 

– 
 

– 
 

– 
 

29,4 
 



   

3. 

 

Доходи всього, в тому числі:  

 

тис. 

грн 

 

    

3.1 

 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 
 

тис. 

грн 
 

391,5 

 

376,1 

 

369,0 

 

97,7 

 

3.2 
 

Інші операційні доходи  
 

тис. 
грн 

 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

3.3 
 

Інші фінансові доходи  
 

тис. 
грн 

 

   – 
 

4. 

 
Витрати всього, в тому числі:  

 
тис. 

грн 

 

(391,5) 

 
(376,1) 

 
(369,0) 

 
(97,7) 

 

4.1 

 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) 
 

тис. 

грн 
 

(159,

4) 
 

(155,

0) 
 

(159,

6) 
 

(45,2) 

 

4.2 

 

Адміністративні витрати 

 

тис. 

грн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4.3 
 

Витрати на збут 
 

тис. 
грн 

 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

4.4 
 

Інші операційні витрати 
 

тис. 
грн 

 

(232,
1) 

 

(221,
1) 

 

(209,
4) 

 

(52,5) 
 

4.5 
 

Інші витрати 
 

тис. 
грн 

 

(-) 
 

(-) 
 

(-) 
 

(-) 
 

4.6 

 

Витрати з податку на прибуток 

 

тис. 

грн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

5. 

 

Чистий прибуток (збиток)  +,- 

 

тис. 

грн 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

6. 

 
Середня кількість всіх працівників  

 
осіб  

 
5 

 
5 

 
5 

 
2 

 

7. 

 

Фонд оплати праці усіх працівників  

 

тис. 

грн 

 

204,0 

 

228,0 

 

258,0 

 

73,3 

 

8. 

 
Середньомісячна заробітна плата 

 
грн 

 
3400 

 
3800 

 
4300 

 
4750 

 

 
Станом на 31.10.2020 прострочена кредиторська заборгованість за розрахунками із зарплати – 39,7 

тис. грн, за послуги – 29,4 тис. грн. 
Станом на 31.03.2021 прострочена кредиторська заборгованість за розрахунками із зарплати – 39,7 

тис. грн., за послуги – 29,4 тис. грн. 



Вартість єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеське спеціальне 

конструкторське бюро прецизійних верстатів», визначена відповідно до Методики оцінки майна, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 224) шляхом проведення незалежної оцінки станом на 
31.03.2021, становить 85 360 грн (без урахування ПДВ). 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): нерухоме майно відсутнє. 

Наявне рухоме майно: верстат свердлильний настільний, верстат слюсарний, стендова установка, 
столи канцелярські, шафи металеві, ксерокс Ricoh, комп’ютер ППЕВМ GYLIP 236, телефон-факс, 

стелажі металеві, шафа електрична силова, шафа книжкова, яке знаходиться у задовільному стані. 
Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка відсутня. 
Майно підприємства (або його частина), яке передано в оренду. Станом на 31.03.2021 договори 

оренди на підприємстві відсутні. 
На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації. 

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і 
розміщення відходів підприємством не здійснюються. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 16 серпня 2021 року. 

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

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

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

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеське спеціальне 
конструкторське бюро прецизійних верстатів» здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів 

для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). 

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеське спеціальне 
конструкторське бюро прецизійних верстатів» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

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

зобов’язаний отримати дозвіл антимонопольного комітету України на безпосереднє або 
опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу. Порядок 
подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством 

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

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 85 360 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 42 680 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 42 680 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 8 536,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 4 268,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 268,00 грн (без урахування ПДВ). 



Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 

Умови продажу: 

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеське спеціальне 

конструкторське бюро прецизійних верстатів» зобов’язаний забезпечити: 
погашення протягом двох місяців від дати переходу права власності на єдиний майновий комплекс 

боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості, у розмірі, 

що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс; 
відшкодування протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу витрат 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях 
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації у розмірі 8 
900,00 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 Одеській та 

Миколаївській областях 

Рахунок № UA118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації «ЄМК державного 

підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів») 
Рахунок № UA888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ  

Код за ЄДРПОУ 43015722 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

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

звернувшись до організатора аукціону. 
Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, Е-mail:odesa@spfu.gov.ua. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106 
тел. (048) 731-50-28. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю 

– з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти : odesa@spfu.gov.ua, 
адреса вебсайта: http ://www.spfu.gov.ua/ 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

областях від 09.07.2021 № 1135. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-09-03-000003-1. 

Період між аукціоном: 

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 853,6 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 426,80 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 426,80 грн. 

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



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

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та 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 – адмінбудинку 

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

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

Сумська область, 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 область, смт Недригайлів, вул. Шевченка, 57. 
Назва 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 

 

Загальна 
площа 

(м2) 
 

Реєстраційн

ий номер 
 

Функціональне 

використання 
 

Підстава  

виникнення  
права власності 

 

Форма власності  

та власник 
 

Адмінбудино
к загальною 

площею 

118,9 м2; 
гараж 
загальною 

площею 

47,3 м2; 
сарай; сарай-

прибудова; 
вбиральня; 
колодязь; 

огорожі  
 

Сумсь
ка 

област
ь смт 
Недри

гайлів, 
вул. Ш

евченк
а, 57 
 

– 
 

52811025923
5 

 

1220,9 Будівлі 
для 

конторських та 
адмініст-
ративних цілей 

інші; 1242.1 
гаражі наземні; 

1274.6 
господарські 
будівлі; 2222.4 

водяні 
свердловини, 

колодязі, 
бювети 
 

Витяг з Держав-
ного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно 
№ 26088330, 

зареєстрований 
08.05.2018 

 

Державна, Державна 
служба України з 

питань безпечності 
харчових продуктів 
та захисту 

споживачів, код 
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 – одноповерхова цегляна з дерев’яними перекриттями та шиферною покрівлею 

будівля, обладнана системами електропостачання, газопостачання, автономного опалення. Будівлю 
побудовано в 1980 роки, перебуває у функціонально-придатному стані. 

Гараж – одноповерхова цегляна з дерев’яними перекриттями та шиферною покрівлею будівля, 

обладнана системою електропостачання. 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. Будівлю побудовано в 1980 роки, перебуває у функціонально-

придатному стані. 
Сарай; сарай-прибудова – одноповерхові цегляні з дерев’яними перекриттями та шиферною 

покрівлею будівлі. Будівлі є об’єктами підсобного призначення, перебувають у функціонально-
придатному, задовільному стані. 

Вбиральня – одноповерхова дощата будівля з вигрібною ямою. Рік побудови –1980, стан будівлі – 

задовільний. 
Колодязь – споруда із залізобетонних кілець, глибиною 9,6 м. Споруда перебуває в функціонально-

придатному стані, призначена для обслуговування основних будівель майданчику. 
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 (27,2 м2 та 70,9 м2 відповідно) (справа БТІ). Споруди перебувають в 
функціонально-придатному стані. Основні складові елементи знаходяться 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 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: 13 серпня 2021 року. 
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

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

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

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

електронного аукціону. 

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

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

сараю-прибудови; вбиральні; колодязя; огорож за адресою: Сумська область, 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 (із змінами). 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 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: 1200 гривень 00 копійок. 
УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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



майна України по 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 аук-

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

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  

областях 
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 
в іноземній валюті: 

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

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

Код ЄДРПОУ: 42769539 
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО 305299 

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

Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions  
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.  
USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 
№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial Bank «PRIVATBANK», 
Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.  

MFO: 331401 
USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням 
об’єкта: Сумська область, смт Недригайлів, вул. Шевченка, 57. 

Відповідальна особа: представник 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. 

Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях від 05.07.2021 № 500. 

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 аукціоном: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 
Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 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 адмі-

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

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

медицини за адресою: Сумська область, м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 147 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: лабораторія ветеринарної медицини. 

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

Назва 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 

 

Загальна 
площа 

(м2) 
 

Реєстраційний 

номер 
 

Функціональне 

використання 
 

Підстава 

виникнення 
права власності 

 

Форма власності 

та власник 
 

Лабора
торія 
ветери

нарної 
медици

ни 
 

Сумськ
а 
област

ь, 
м. Кро

левець, 
вул. Л. 
Україн

ки, 147 
 

298,5 
 

1720974759226 
 

1263.9 Будівлі 
освітніх та науково-
дослідних закладів 

інші; 1271.1 Будівлі 
для тваринництва; 

1274.6 Господарські 
будівлі; 2222.4 Водні 
свердловини, 

колодязі, бювети 
 

Витяг з Дер-
жавного 
реєстру 

речових прав 
на нерухоме 

майно 
№ 29438246, 
зареєстрований 

11.12.2018 
 

Державна, Держ-
продспожив-
служба України 

(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 – будівлю побудовано в 1971 році, перебуває у функціонально-придатному стані. 

Стіни та перегородки цегляні; перекриття – залізобетонні плити; підлога дощата, лінолеум; дах – 

шифер; підвал – стіни бетонні, блочні; перекриття залізобетонне; підлога бетонна. Інженерне 
забезпечення: електропостачання, водопостачання, каналізація, автономне опалення (газовий 
котел) – відключено. 

Гараж цегляний, перекриття залізобетонне, підлога бетонна, покрівля шиферна. 
Віварій цегляний, перекриття залізобетонне, підлога асфальтна, покрівля шиферна. 

Тамбур цегляний, перекриття дощате, підлога бетонна, покрівля шиферна. 
Сарай цегляний, перекриття залізобетонне, підлога земляна, покрівля шиферна. 
Вбиральня цегляна з вигрібною ямою, підлога бетонна, покрівля шиферна. 

Колодязь – споруда із залізобетонних кілець глибиною 10,0 м. Споруда перебуває в функціо-
нально-придатному стані, призначена для обслуговування основних будівель майданчику. 

Об’єкт з 2017 року не використовуються. 
Земельна ділянка окремо не виділена. 
Об’єкт приватизації не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 13 серпня 2021 року. 
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової 
ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

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

Приватизація лабораторії ветеринарної медицини за адресою: Сумська область, м. Кролевець, 
вул. Лесі Українки, 147 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-

жавного і комунального  майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів  
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджених постановою Кабінету 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 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: 1200 гривень 00 копійок. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

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

майна України по 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 аук-
ціонів розрахунків за придбані об’єкти ; 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

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

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

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 42769539 

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

областях 
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014 
Код ЄДРПОУ: 42769539 

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 
№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 

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

USREOU code: 42769539 
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial Bank «PRIVATBANK», 

Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.  
MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 
SWIFT: PBANUA2X 
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 

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

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням 

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

Відповідальна особа: 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. 
Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32. 

 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

областях від 05.07.2021 № 496. 
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 аукціоном: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 

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

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 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 адмі-
ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 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: Сумська область, м. Суми, вул. С. Бандери, 43. 
Назва балансоутримувача: Сумська районна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ 04057864), 

адреса: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 97, тел. (0542) 663-555, факс (0542) 663-555, 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  придатний для подальшого використання, 

потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху; шасі придатне для 
подальшої експлуатації, потребує 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: 13 серпня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціо-



ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціо-

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

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

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

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

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

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону 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: 1200 гривень 00 копійок. 
УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

майна України по 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 ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  

областях 
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 42769539 
в іноземній валюті: 

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

Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014 
Код ЄДРПОУ: 42769539 
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 



№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО 305299 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 
in foreign currency: 
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions  

Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.  
USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 
№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial Bank «PRIVATBANK», 

Poltava city. 
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.  

MFO: 331401 
USREOU code: 14360570 
SWIFT: PBANUA2X 

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

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

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

об’єкта: Сумська область, м. Суми, вул. С. Бандери, 43. 
Відповідальна особа: радник голови Сумської районної державної адміністрації Горіченко 

Олександр Олексійович, тел. 095-66-41-099. 
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. 

Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях від 05.07.2021 № 499. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-03-000005-1. 
Період між аукціоном: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 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 адмі-
ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 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: Сумська область, м. Суми, вул. С. Бандери, 43. 
Назва балансоутримувача: Сумська районна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ 04057864), 

адреса: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 97, тел. (0542) 663-555, факс (0542) 663-555, Е-mail: 
sumy@sm.gov.ua. 
Відомості про об’єкт: автомобіль ГАЗ 3110, рік випуску – 2000, 44450 CА; 

державний реєстраційний номер 444-50СА, 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 придатний для подальшого використання, потребує профілактичних заходів через 

довготривале зберігання без руху; шасі придатне для подальшої експлуатації, потребує  
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: 13 серпня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціо-

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

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

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

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

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

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону 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: 1200 гривень 00 копійок. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

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

майна України по 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 ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

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

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

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 42769539 

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

областях 

Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014 
Код ЄДРПОУ: 42769539 

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 
№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 

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

USREOU code: 42769539 
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial Bank «PRIVATBANK», 

Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.  
MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 
SWIFT: PBANUA2X 
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 

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

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням 

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



Відповідальна особа: радник голови Сумської районної державної адміністрації Горіченко 

Олександр Олексійович, тел. 095-66-41-099. 
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. 

Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях від 05.07.2021 № 498. 

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 аукціоном: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 
Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 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 адмі-

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 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: Сумська область, м. Суми, вул. С. Бандери, 43. 
Назва балансоутримувача: Сумська районна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ 04057864), 

адреса: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 97, тел. (0542) 663-555, факс (0542) 663-555, 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, потребує капітального ремонту, заміни бензонасосу; шасі 

придатне для подальшої експлуатації, 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: 13 серпня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціо-

ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціо-
ну. 

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

електронного аукціону. 

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

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону 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: 1200 гривень 00 копійок. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 
майна України по 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 ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

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

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

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 



Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 42769539 
в іноземній валюті: 

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

Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014 
Код ЄДРПОУ: 42769539 
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 
in foreign currency: 

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

USREOU code: 42769539 
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 
№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial Bank «PRIVATBANK», 
Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.  
MFO: 331401 
USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням 
об’єкта: Сумська область, м. Суми, вул. С. Бандери, 43. 

Відповідальна особа: радник голови Сумської районної державної адміністрації Горіченко 
Олександр Олексійович, тел. 095-66-41-099. 
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. 

Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях від 05.07.2021 № 497. 

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

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

аукціону з умовами – 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 адмі-

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

 
 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях про продаж на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – амбулаторії за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, c. Жубровичі, 

вул. Шевченка, 14-В 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

Місцезнаходження:Житомирська обл.,Коростенський р-н,c. Жубровичі, вул. Шевченка, 14-В. 

Назва балансоутримувача: Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної 
адміністрації (код ЄДРПОУ 39932654). 

Відомості про об’єкт  

Назва 
 

Адреса 

розташування 
 

Загальна 
площа 

(м2) 
 

Реєстрац

ійний 
номер 

 

Функціо-

нальне 
використання 

 

Підстава 

виникнення 
права власності 

 

Форма власності 

та власник 
 

Об’єкт 
незаверше

ного 
будівницт
ва – 

амбулатор
ія 

 

Житомирська 
обл., 

Коростенський 
р-н, 
с. Жубровичі, 

вул. Шевченка, 
14-В 

 

674,9 
 

– 
 

– 
 

Здійснюється 
державна 

реєстрація 
 

Державна 
 

 
Рівень будівельної готовності: 5 %. 

Об’єкт незавершеного будівництва являє собою залишки одноповерхової цегляної будівлі, 
фундамент – з/б блоки, стіни та перегородки відсутні, перекриття відсутнє, підлога відсутня. Об’єкт 
розташований в серединній частині населеного пункту, неподалік малоповерхового житлового 

сектору. Об’єкт не огороджений та не охороняється. Інженерні комунікації не підведені. 
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не відводилась. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 13 серпня 2021 року. 

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

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 



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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – амбулаторії 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 незавершеного будівництва – амбулаторії повинен відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 234816,86 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 117408,43 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 117408,43 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 23481,69 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 11740,84 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 11740,84 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, 

Код за ЄДРПОУ 42956062 
в іноземній валюті EUR : 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях. 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 
Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, 
UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF  
Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM 
Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 
в іноземній валюті USD : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 
account № UA283223130000025300000000236 
Назва банку бенефіціара (одержувача) 



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

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 
Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33 
Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33  

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер 

кореспондентського рахунка: 04094227 

або The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N 
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

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

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: 
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Телефон (0412) 420-418, Е-mail: 

ztfdmu@gmail.com. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна. 
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/.  

Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, 

тел. (0412) 420-418, в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної 
комісії з продажу об’єкта приватизації: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Рівненській та Житомирській областях від 05.07.2021 № 623. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-01-000007-3. 

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

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

аукціону без умов – 2348,17 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1174,08 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1174,08 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях про продаж на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – дитячого садка-ясел на 95 місць за адресою: Житомирська обл., Брусилівський 

р-н, с. Морозівка, вул. Миру, 3-А 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – дитячий садок-ясла 

на 95 місць. 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Морозівка, вул. Миру, 3-А. 

Назва балансоутримувача: Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної 
адміністрації (код ЄДРПОУ 39932654). 



Відомості про об’єкт  

Назва 
 

Адреса  

розташування 
 

Загальна 
площа 

(м2) 
 

Реєст
рацій

ний 
номер 

 

Функціо-
нальне 

використанн
я 

 

Підстава 

виникнення 
права власності 

 

Форма власності 

та власник 
 

Об’єкт 

незавершеного 
будівництва – 

дитячий садок-
ясла на 95 
місць 

 

Житомирська 

обл., 
Брусилівський 

р-н, 
с. Морозівка, 
вул. Миру, 3-А 

 

570,1 

 

– 

 

– 

 

Здійснюється 

державна 
реєстрація 

 

Державна 

 

 

Рівень будівельної готовності: 11 %. 
Об’єкт незавершеного будівництва розташований в серединній частині населеного пункту, 

неподалік малоповерхового житлового сектору. Фундамент – з/б, стіни та перегородки відсутні, 

перекриття відсутнє, підлога відсутня. Об’єкт не огороджений та не охороняється. Інженерні 
комунікації не підведені. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не відводилась. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 13 серпня 2021 року. 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціо-

ну окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціо-
ну. 

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

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – дитячого садка-ясел на 95 місць 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 незавершеного будівництва – дитячого садка-ясел на 95 місць повинен 

відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 157064,05 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 78532,03 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 78532,03 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 15706,41 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 7853,20 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 7853,20 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок. 

 



4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях. 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, 
Код за ЄДРПОУ 42956062 

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

Житомирській областях. 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 
account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, 

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF  
Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM 
Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW 
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 
в іноземній валюті USD : 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 
account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, 

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 
CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33 
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер 
кореспондентського рахунка: 04094227 

або The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N 
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: 
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Телефон (0412) 420-418, Е-mail: 

ztfdmu@gmail.com. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна. 

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/.  
Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, 

тел. (0412) 420-418, в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної 
комісії з продажу об’єкта приватизації: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Рівненській та Житомирській областях від 05.07.2021 № 622. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-01-000008-3. 
Період між аукціонами: 
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 (тридцять) календарних днів; 

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

Крок аукціону для: 
аукціону без умов – 1570,64 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 785,32 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 785,32 грн. 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 
 
 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області 

про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража з прибудовою  

літ. Б загальною площею 56,1 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, 

вул. Адміністративна, 25 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гараж з прибудовою літ. Б  

загальною площею 56,1 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 25. 

Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у Харківській області (код за 
ЄДРПОУ 02362629). 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, 
тел. (057)706-26-16. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
 

Адреса 
розташу

вання 

 

Загальна 

площа 

(м2) 
 

Реєстраційний 
номер 

 

Функціо-
нальне 

призначення 

 

Підстава виникнення 
права власності 

 

Форма власності 
та власник 

 

Гараж з 
прибуд

овою 
літ. Б 

загальн
ою 
площе

ю 

56,1 м2 

Харківсь
ка обл., 

Зміївськ
ий р-н, 

м. Зміїв, 
вул. Адм
ініст-

ративна, 
25 

56,1 
 

2288987163217 
 

1220.1 Будівлі 
органів дер-

жавного та 
місцевого 

управління 
 

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 

на нерухоме майно 
про реєстрацію права 

власності від 
19.02.2021 
№ 245193911, Витяг 

з Єдиного реєстру 
об’єктів державної 

Державна, Дер-
жавна служба 

статистики 
України (код за 

ЄДРПОУ 
37507880) 
 



Назва 

 

Адреса 
розташу

вання 
 

Загальна 

площа 

(м2) 
 

Реєстраційний 
номер 

 

Функціо-
нальне 

призначення 
 

Підстава виникнення 
права власності 

 

Форма власності 
та власник 

 

  власності щодо дер-

жавного майна від 
21.12.2020 № 10-15-
26131, Свідоцтво про 

право власності на 
нерухоме майно від 

12.03.2012 
 

 

Об’єкт приватизації – нежитлова будівля гаража (літ. Б) площею 44,8 м2 та прибудова літ. Б’ 

площею 11,3 м2. В будівлі відключені енергопостачання, опалення та водовідведення немає. 
Технічний стан – задовільний, потребує ремонту. Будівля не використовується. 

Об’єкт розташований на центральній вулиці населеного пункту. Навколишня забудова переважно 

малоповерхова. 
Територія, на якій  розташований об’єкт, без огорожі, без благоустрою, має вільний доступ з боку 

вулиці Адміністративна. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
 

Адреса  
розташування  

 

Площа 

земельної 
ділянки 

(га) 

 

Кадастровий 

номер 
земельної 
ділянки  

 

Цільове призначення 
земельної ділянки  

 

Форма власності,  
підстава на право 

користування земельною 
ділянкою, інформація про 

обтяження 
 

Земел
ьна 

ділян
ка  

 

Харківська 
обл., 

Зміївський р-
н, м. Зміїв, 

вул. Адмініст-
ративна, 
земельна 

ділянка 25 
 

0,1383  
 

6321710100:01:
003:0064 

 

Іншого громадського 
призначення 

(обслуговування 
адміністративної 

будівля та гаража) 
 

Державна, Державний акт на 
право постійного 

користування земельною 
ділянкою серія ЯЯ № 309075 

від 05.03.2007. Витяг з Дер-
жавного реєстру прав на 
нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового 
права: реєстраційний номер 

об’єкта нерухомого майна 
(земельна ділянка): 
1454777163217 дата держав-

ної реєстрації 15.12.2017 
 

 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 12 серпня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

(подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону. 

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



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

електронного аукціону. 

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 92200,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 46100,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 46100,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 9220,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 4610,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 4610,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області 
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ 
Код ЄДРПОУ 44223324 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

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

за ЄДРПОУ 44223324 
Валюта рахунка – USD 
№ рахунка: UA243510050000025200867496000 

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

STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA. 
SWIFT–код: BNPAUS3N 

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

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

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

приватизації: Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 25. 
Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті даних на сайті 

privatization.gov.ua. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській  

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



www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. 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, – 

Шпортак Наталія Юріївна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти : kharkiv@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

Фонду державного майна України по Харківській області від 05.07.2021 № 00374. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-04-000003-1. 
Період між аукціонами: 
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 (тридцять) календарних днів; 

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

Крок аукціону для: 
аукціону без умов – 922,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 461,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 461,00 грн. 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 
 
 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

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

приватизації – окремого майна – частини будівлі ремонтно- механічної майстерні літ. «А» 

площею 171,9 м2, огорожи з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2, що перебуває на балансі 

Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код за ЄДРПОУ 01039040) 

та розташований за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева, 60 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: частина будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. «А» 

площею 171,9 м2, огорожа з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: м. Херсон, вул. Вишнева, 60. 

Найменування балансоутримувача: Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра. 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. Торгова, 37, м. Херсон, 73000, 

тел. (0552) 46-04-56, факс (0552) 49-53-79. Код за ЄДРПОУ 01039040. 
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт: 

об’єкт являє собою нежитлові приміщення на першому поверсі триповерхової будівлі ремонтно-

механічної майстерні літ. А загальною площею 171,9 м2 та огорожу № 1 ворота металеві та 2 
огорожу з бетонних плит. 

Об’єкт приватизації розташований на околиці міста. Поруч з об’єктом приватизації знаходяться 

житлові будинки. Під’їзні шляхи мають зруйноване асфальтоване покриття, що переходить 
у ґрунтові під’їзні шляхи. Паркування транспорту неможливе. 

Право власності зареєстровано 01.06.2020, реєстраційний номер об’єкта 2092725165101. 

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою загальною площею 0,4570 га. 
Цільове призначення (використання) земельної ділянки – під адміністративно-господарчою базою. 

Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта 
приватизації, не укладалися. 



Фотографічне зображення об’єкта: додається. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: аукціон в електронній формі буде проведено 

12.08.2021. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично. 
Аукціон проводиться відповідно до 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). 

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

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

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем 
його розташування: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, за попереднім узгодженням з контактною особою 

від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній  
Республіці Крим та м. Севастополі. 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта: Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Контактна особа Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, яка є відповідальною  
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Свиридецький Олександр Михайлович (+380958449359). 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 
73000. Телефон для довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 
15.45, вебсайт: www.spfu.gov.ua. 

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 

необхідно в письмовій формі звернутись до Регіонального відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 

проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 
робочих дні до дати проведення аукціону. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та 

документами можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду 
державного майна України : http://www.privatization.gov.ua.  

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

Приватизація об’єкта малої приватизації окремого майна – частини будівлі ремонтно-механічної 

майстерні літ. «А» площею 171,9 м2, огорожи з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2, який 
розташований за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, здійснюється відповідно до вимог Закону 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 
Покупець об’єкта малої приватизації окремого майна – частини будівлі ремонтно-механічної 

майстерні літ. «А» площею 171,9 м2, огорожи з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2, який 
розташований за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева, 60, повинен відповідати вимогам, передбаченим 

статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ З УМОВАМИ: 

677 107,00 грн (шістсот сімдесят сім тисяч сто сім гривень 00 копійок). 
Розмір гарантійного внеску: 67 710,70 грн (шістдесят сім тисяч сімсот десять гривень 

70 копійок). 



СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ІЗ ЗНИЖЕННЯМ 

СТАРТОВОЇ ЦІНИ: 338 553,00 грн (триста тридцять вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят три гривні 00 
копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 33 855,35 грн (три дця ть  три тися чі вісімсот п’ятдеся т п’ять гривень  35 
коп ій ок).  

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ 

ПОКРОКОВОГО ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ТА ПОДАЛЬШОГО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ: 338 553,00 грн (триста тридцять вісім тисяч п’ятсот сорок три гривні 00 копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 33 855,35 грн (тридцять три тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять гривень 
35 копійок). 

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

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта 
нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків. 

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен 
підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка 
потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 

FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних 
злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на 

участь у приватизації. 
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: покупець зобов’язаний компенсувати витрати на проведення незалежної 
оцінки об’єкта приватизації в сумі 3 000,00 грн (три тисячі гривень 00 копійок) в місячний строк з 

дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: 

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

1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок 
№ UA948201720355539001000001233 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 21295778 

суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня 
проведення електронного аукціону. 

2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок 

№ UA738201720355209001000001233 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 21295778 
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з 

дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в  
рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем. 

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

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 
Рахунок: UA643510050000025305218539400 

Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 
МФО 351005 

Код ЄДРПОУ: 21295778 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine 
Account: UA643510050000025305218539400 



Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 

Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine 
MFO 351005 

SWIFT: KHABUA2K 
Code YeDRPOU: 21295778 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)  

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній  

Республіці Крим та м. Севастополі від 15.03.2021 № 187 «Про затвердження умов продажу об’єкта 
малої приватизації окремого майна – «Частина будівлі ремонтно-механічної майстерні літ. «А» 

площею 171,9 м2, огорожа з плитами НПК № 1, 2 площею 419,9 м2». 
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2021-01-14-000004-3. 

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном за 

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про 
приватизацію об’єкта). 
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 6 771,07 грн (шість тисяч сімсот сімдесят одна гривня 07 

копійок). 
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 3 385,53 грн (три тисячі триста 

вісімдесят п’ять гривень 53 копійки). 
Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 3 385,53 грн (три тисячі триста вісімдесят п’ять гривень 53 копійки). 

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. 

Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням: https://privatization.gov.ua. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на електронному аукціоні без умов об’єкта 

малої приватизації – окремого майна – частини нежитлових приміщень адміністративної 

будівлі площею 341,7 м2, який розташований за адресою:  

Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Банкова,19  

та перебуває на балансі Головного управління Пенсійного фонду України  

в Херсонській області (код ЄДРПОУ 21295057) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: частина нежитлових приміщень адміністративної будівлі 

площею 341,7 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля, 

вул. Банкова,19. 
Найменування балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській  

області (код ЄДРПОУ 21295057). 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. 28 Армії, 6, м. Херсон, Херсонська 
обл., 73005, тел. (0552) 35-47-80, факс (0552) 35-47-83. 

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт: 

об’єкт являє собою частину нежитлових приміщень площею 341,7 м2 двоповерхової адмінбудівлі. 
Фундамент і цоколь – блоки залізобетонні. Перекриття – азбофанера, стіни – цегла, побілені, 

обклеєні шпалерами, підлога – бетон, лінолеум. Вікна подвійні, двері однопільні. Номер запису про 
право власності: 24893943 від 14.02.2018. 

Рішенням XXIV сесії Високопільської селищної ради V скликання № 415 від 16.04.2008 виділена 

земельна ділянка площею 0,2288 га, кадастровий номер – 6521855100:12:043:0001. Цільове 
призначення – землі державного управління та місцевого самоврядування. 



Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта 

приватизації, не укладалися. 
Функціональне використання об’єкта: не використовується. 

Фотографічне зображення об’єкта: додається. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: аукціон в електронній формі буде проведено 

04.08.2021. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично. 

Аукціон проводиться відповідно до 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). 

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити у робочі дні за місцем 

його розташування: Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Банкова,19, за 

попереднім узгодженням з контактною особою від регіонального відділення. 
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта: Скороход Вікторія Григорівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Контактна особа Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області, яка є 

відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Кугук Вікторія Анатоліївна (095) 
5870340. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, 
Телефон для довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

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

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, 
проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 
робочих дні до дати проведення аукціону. Телефон для довідок (0552) 22-44-44; e-mail: 

prodaga_65@spfu.gov.ua. 
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини нежитлових приміщень адмі-

ністративної будівлі площею 341,7 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., 
Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Банкова,19, здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини нежитлових приміщень адмініст-

ративної будівлі площею 341,7 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., Високопільський 
р-н, смт Високопілля, вул. Банкова,19, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається 
протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до 
закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ БЕЗ УМОВ: 
369504,62 грн (триста шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот чотири гривні шістдесят дві копійки). 



Розмір гарантійного внеску: 36 950,46 грн (тридцять шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень 46 

копійок). 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ІЗ ЗНИЖЕННЯМ 

СТАРТОВОЇ ЦІНИ: 184752,31 грн (сто вісімдесят чотири тисячі сімсот п’ятдесят дві гривні 31 
копійка). 

Розмір гарантійного внеску: 18 475,23 грн (вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень 

23 копійки). 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ 

ПОКРОКОВОГО ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ТА ПОДАЛЬШОГО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ: 184752,31 грн (сто вісімдесят чотири тисячі сімсот п’ятдесят дві гривні 31 копійка). 
Розмір гарантійного внеску: 18 475,23 грн (вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень 

23 копійки). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн (одна тисяча двісті гривень 00 копійок). 

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта 
нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків. 

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

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

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

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

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 

в національній валюті: 
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA948201720355539001000001233 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 21295778 
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня 

проведення електронного аукціону. 
2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 
рахунок № UA738201720355209001000001233 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 21295778 
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з 

дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в  

рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем. 
в іноземній валюті: 

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

Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400 
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 

Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 
МФО 351005 
Код ЄДРПОУ: 21295778 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 

Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine 
Account: UA643510050000025305218539400 
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 



Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine 

MFO 351005 
SWIFT: KHABUA2K 

Code YeDRPOU: 21295778 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment) 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній  
Республіці Крим та м. Севастополі від 23.02.2021 № 136 «Про затвердження протоколу аукціонної 

комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації – «Частина нежитлових приміщень адмініст-

ративної будівлі площею 341,7 м2». 
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2021-01-14-000007-3. 
Період між  аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном за  

методом покрокового зниження  ціни та подальшого подання  цінових пропозицій: 22 ка лен да рн их  
дн і від дати аукціону (оп ублікування ін форма цій ного п овідомле ння  п ро п ри ватизацію  об’єкта). 

Крок аукціону на аукціоні без умов: 3695,05 грн (три тисячі шістсот дев’яносто п’ять гривень 05 
копійок). 
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 1847,52 грн (одна тисяча вісімсот сорок 

сім гривень 52 копійки). 
Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 1847,52 грн (одна тисяча вісімсот сорок сім гривень 52 копійки). 
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. 

Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням: https://privatization.gov.ua. 
 
 

м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву про продаж об’єкта 

малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Спеціалізований будівельно-монтажний поїзд по зв’язку № 853» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Спеціалізований будівельно-монтажний поїзд по зв’язку № 853». 

Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Ремонтна, 12. 
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 01388199. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021 – 5 осіб. 
Основним видом діяльності, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань – 42.22 Будівництво споруд електропостачання та 

телекомунікацій. 

Основні показники 

господарської діяльності підприємства  

за останні три роки 

1. 

 
Активи (форма № 1, рядок 1300)  

 
тис. грн 

 
365,9 

 
365,9 

 
333,5 

 
333,5 

 

1.1 

 

Необоротні активи 

 

тис. г

рн 
 

249,9 

 

249,9 

 

235,0 

 

235,0 

 

1.1

.1 

Балансова вартість 

нематеріальних активів  

тис. г

рн 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 



   

1.1

.2 
 

Балансова вартість 

незавершених капітальних 
інвестицій  
 

тис. г

рн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1.1

.3 
 

Балансова вартість основних 

засобів  
 

тис. г

рн 
 

249,9 

 

249,9 

 

235,0 

 

235,0 

 

1.1

.4 
 

Довгострокові фінансові 

інвестиції 
 

тис. г

рн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1.2 
 

Оборотні активи 
 

тис. г
рн 

 

116,0 
 

116,0 
 

98,5 
 

98,5 
 

1.2
.1 

 

запаси 
 

тис. г
рн 

 

105,5 
 

105,5 
 

98,5 
 

98,5 
 

1.2
.2 
 

сумарна дебіторська 
заборгованість (форма № 1, 
рядок 1125 + 1130 + 1135 + 1140 

+ 1145 + 1155) 
 

тис. г
рн 
 

10,5 
 

10,5 
 

– 
 

 –  
 

1.2

.3 
 

Гроші (форма № 1, рядок 1165) 

 

тис. г

рн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1.2
.4 

 

Витрати майбутніх періодів  
 

тис. г
рн 

 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

2. 

 
Пасиви  

 
тис. грн 

 
365,9 

 
365,9 

 
333,5 

 
333,5 

 

2.1 

 

Власний капітал (форма № 1, 

рядок 1495) 
 

тис. г

рн 
 

- 

437,7 
 

- 

468,3 
 

-899,2 

 

-

9895,
6 
 

2.2 

 

Довгострокові зобов’язання 

(форма № 1, рядок 1595) 
 

тис. г

рн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

2.3 

 

Поточні зобов’язання, в тому 

числі: 
 

тис. г

рн 
 

803,6 

 

834,2 

 

1232,

7 
 

10229

,1 
 

2.3
.1 

 

поточна кредиторська 
заборгованість сумарна (форма 

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

 

тис. г
рн 

 

803,6 
 

834,2 
 

1232,
7 

 

10229
,1 

 

2.4 
 

Прострочена кредиторська 
заборгованість, в тому числі за: 
 

тис. г
рн 
 

644,8 
 

803,6 
 

834,2 
 

1232,
7 
 

2.4 розрахунками з оплати праці тис. г 302,7 329,6 339,7 238,7 



.1 

 

 рн 

 

    

2.4
.2 
 

розрахунками перед бюджетом 
 

тис. г
рн 
 

220,8 
 

220,8 
 

220,8 
 

259,0 
 

2.4

.3 
 

розрахунками зі страхування 

 

тис. г

рн 
 

121,3 

 

121,3 

 

121,3 

 

164,1 

 

2.4

.4 
 

розрахунками за товари, роботи, 

послуги  
 

тис. г

рн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

2.4
.5 

 

Інша кредиторська 
заборгованість 

 

тис.гр
н 

 

– 
 

131,9 
 

152,4 
 

570,9 
 

3. 

 
Доходи всього, в тому числі:  

 
тис. грн 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 

3.1 

 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 
послуг) 
 

тис. г

рн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

3.2 

 

Інші операційні доходи  

 

тис. г

рн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

3.3 

 

Інші фінансові доходи  

 

тис. г

рн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4. 

 
Витрати всього, в тому числі:  

 
тис. грн 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 

4.1 

 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

 

тис. г

рн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4.2 
 

Адміністративні витрати 
 

тис. г
рн 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

4.3 

 

Витрати на збут 

 

тис. г

рн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4.4 

 

Інші операційні витрати 

 

тис. г

рн 
 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4.5 
 

Інші витрати 
 

тис. г
рн 

 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

4.6 
 

Витрати з податку на прибуток 
 

тис. г
рн 

 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

5. Чистий прибуток (збиток)  +,- тис. грн -158,8 -30,6 -430,9 -8996,4 



       

6. 

 

Середня кількість всіх працівників  

 

осіб  

 

2 

 

2 

 

2 

 

5 

 

7. 

 
Фонд оплати праці усіх працівників  

 
тис. грн 

 
100,2 

 
100,2 

 
169,4 

 
309,0 

 

8. 

 
Середньомісячна заробітна плата 

 
грн 

 
4,2 

 
4,2 

 
4,7 

 
20,6 

 

 

Станом на 31.03.2021 

Прострочена кредиторська заборгованість  

 

1 232.7 тис. грн 
 

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:  

 

10 229.1 тис. грн 
 

заборгованість із заробітної плати  

 

487.5 тис. грн 

 

 податки з заробітної плати (ЄСВ)  

 

245.2 тис. грн  

 

заборгованість за товари, роботи, послуги  

 

8 606.2 тис. грн 
 

заборгованість з ПДВ  

 

124.6 тис. грн 
 

 податок на землю 

 

103.2 тис. грн 
 

ПДФО  

 

84.4 тис. грн 

 

Військовий збір  

 

7.1 тис. грн 

 

інша кредиторська заборгованість  

 

570.9 тис. грн 
 

 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  

 

Адрес

а 
розта

шуван
ня  
 

Загал

ьна 
площ

а (м2) 
 

Реєстра
ційний 

номер 
 

Функц
іо-

нальн
е 

викор
истан

ня 

 

Підстава 

виникне
ння 

права 

власност
і 

 

Форма 
власності 

та власник 
 

Об’єкт нерухомого 
майна: адмініст-

ративна будівля, 
майстерня (літ. А) 

м. 
Київ, 

вул. Р
емонт

1592,
1 

 

160887
80000 

 

 Свідоцт
во про 

право 
власност

Форма 
власності – 

державна; 
власник – 



Назва  
 

Адрес
а 

розта
шуван

ня  

 

Загал
ьна 

площ

а (м2) 
 

Реєстра

ційний 
номер 

 

Функц

іо-
нальн

е 
викор
истан

ня 
 

Підстава 
виникне

ння 

права 
власност

і 
 

Форма 

власності 
та власник 

 

743,0 м2, склад (літ. 

Б) 586,0 м2, гараж 
ІРП 60х66 (літ. Г) 

183,9 м2, склад (літ. 

Д) 68,1 м2, 
вбиральня (літ.Е) 

11,1 м2 

 

на, 12 

 

і від 

27.03.20
13, 
індексни

й номер 
1657911 

 

держава 

Україна в 
особі 
Фонду дер-

жавного 
майна 

України  
 

 

Перелік транспортних засобів  

Державного підприємства «Спеціалізований будівельно-монтажний поїзд по зв’язку № 853» 

№ 

з/п 

 

Назва активу  

 

Рік випуску  

 

1. 

 

Автомобіль КАМАЗ-5320 

 

1989 

 

2. 
 

Спецавтокран ЗІЛ-130 КС-2561 
 

1978 
 

3. 
 

Автомобіль ЗІЛ-133 автокран КС-3575 ГЯ 
 

1987 
 

4. 

 

Автомобіль ГАЗ-66 спец. 

 

1974 

 

5. 
 

Автомобіль ГАЗ-66 борт. 
 

1970 
 

6. 

 

Автомобіль ВАЗ21043 

 

2002 

 

7. 
 

Причеп ГКБ-8328 
 

1990 
 

8. 
 

Автомобіль ЗІЛ-131 
 

1987 
 

9. 

 

Автопогрузчік 4045-Р 

 

1989 

 

10
. 

 

Барово-грунт машина БГМ-10 ДТ-75  
 

1987 
 

11
. 
 

Екскаватор ЗТЦ-165А МТЗ-82 №000-05 КС 
 

1988 
 

12

. 

Екскаватор ЗТЦ-165 МТЗ-82 №042-83 КС 

 

1986 

 



№ 

з/п 

 

Назва активу  

 

Рік випуску  

 

 

13
. 

 

Екскаватор 30-2621 ЮМЗ-6 
 

1988 
 

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  
 

Адрес

а  
розташ
ування  

 

Площа  
земель

ної 

ділянки 

(м2) 
 

Кадаст
ровий 

номер 
земельн

ої 

ділянки  
 

Цільове 
призначе

ння 
земельно

ї ділянки 
 

Форма власності, підстава на 

право користування 
земельною ділянкою, 

інформація про обтяження 

 

Земел

ьна 
ділян
ка 

 

м. 

Київ, 
вул. Ре
монтн

а, 12  
 

8903,43 

 

63:324:

0033 
 

– 

 

Право власності та 

користування земельною 
ділянкою не оформлено. 
Документи на земельну 

ділянку відсутні Інформація 
щодо реєстрації земельної 

ділянки відсутня. 
 

 

На балансі підприємства станом на 31.03.2021 перебували об’єкти (загальною балансовою 
вартістю 79 883,00 грн), що не підлягають приватизації, а саме: 

житловий будинок № 1 1ИП59-1, за адресою: Київська обл., Броварський р-н, ст. Бобрик, 

вул. Вокзальна, 5; 
житловий будинок № 2 1ИП59-1, за адресою: Київська обл., Броварський р-н, ст. Бобрик, 

вул. Вокзальна, 5а; 
житловий будинок № 3 1ИП59-1, за адресою: Київська обл., Броварський р-н, ст. Бобрик, 

вул. Вокзальна, 5б. 

Відповідно до Акта приймання-передачі від 23.04.2021 житлові будинки передано у комунальну 
власність Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області. 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 

утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежі 

1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 12 місяців 2020 року (згідно з 

формою № 2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 0. 
2. Утворення відходів за 12 місяців 2020 року (згідно з формою № 1-відходи (річна) усього по 

підприємству – 0 т. 
3. Екологічні платежі за 12 місяців 2020 року (згідно з формою № 1- екологічні витрати (річна) 

фактично сплачено усього – 0 грн. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 13 серпня 2021 року. 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 



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

електронного аукціону. 

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

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Спеціалізований 
будівельно-монтажний поїзд по зв’язку № 853» здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів 

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

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Спеціалізований будівельно-
монтажний поїзд по зв’язку № 853» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

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

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

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

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

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 253 585,46 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 126 792,73 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 126 792,73 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону з умовами – 25 358,55 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 679,27 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 12 679,27 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Умови продажу. 

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Спеціалізований будівельно-
монтажний поїзд по зв’язку № 853» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити: 

недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи 
уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій , за які передбачено звільнення 

на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю 
України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на єдиний майновий комплекс; 

погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати (з урахуванням перерахунку 

заробітної плати у розмірі 2 мінімальних посадових окладів (ставки) керівнику підприємства та 
працівникам підприємства у розмірі 1 мінімального посадового окладу (ставки), відповідно до вимог 

постанови КМУ від 19.05.1999 №859, перед бюджетом (у разі наявності такої заборгованості), 
простроченої кредиторської заборгованості (окрім заборгованості перед АТ «Укрзалізниця») від дати 
переходу права власності на єдиний майновий комплекс. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву 



Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 
Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування гарантійного внеску). 

Банк одержувача: ДКСУ, м. Київ. 
Код ЄДРПОУ 19030825 
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 адресою: 02099, м. Київ, вул. Ремонтна, 12. Телефон   

050-462-48-56, e-mail: iskrucha@ukr.net. Відповідальна особа: Кручина Ігор Сергійович. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.  
Телефон для довідок (044) 281-00-35. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 02.07.2021 № 1558. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-15-000001-3. 
Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 
Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 2 535,85 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 1 267,93 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 267,93 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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


