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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  

та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

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

будівлі загальною площею 201,5 м2, що розташований за адресою:  

Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка, вул. Шевченка, 124 та 

перебуває на балансі Головного управління  

статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926) 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративна будівля загальною площею 201,5 м2. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка, 
вул. Шевченка, 124. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській  
області, код за ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А, телефонии: (0522) 

333240, 333264. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва Адреса розташування 

Загаль-
на 

пло-

ща, м2 

Реєстраційний 
номер 

Функціо-

нальне 
використання 

Підстава 

виникнення 
права власності 

Форма 

власності 
та власник 

Адмініст-
ративна 
будівля 

загальною 
площею 

201,5 м2  

Кіровоградська обл., 
Добровеличківський 
р-н, 

смт Добровеличківка, 
вул. Шевченка, 124 

201,5 1394765135217 1220.1 
Будівлі 
органів дер-

жавного та 
місцевого 

управ-ління 

Витяг з Дер-
жавного 
реєстру 

речових прав 
на нерухоме 

майно про 
реєстрацію 
права 

власності, 
№ 102233978 

від 01.11.2017 

Державна, 
Державна 
служба 

статистики 
України, код 

за ЄДРПОУ 
37507880 

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова нежитлова будівля (літ. Аа) загальною площею 201,5 м2 з 
вбиральнею на території. Рік побудови – 1903. Фундаменти бутові; стіни та перегородки дерев’яно-

мазані, облицьовані цеглою; перекриття та покриття – дерев’яно-балочне; покрівля металева. 
Опалення – пічне. Водопостачання, каналізація, газопостачання – відсутні. Наявне 

електропостачання. Загальний стан приміщень – незадовільний, потребує проведення ремонтних 
робіт. 

 

 

 

 

 

 



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 

Земельна 
ділянка 

Кіровоградська обл., 
Добровеличківський 

р-н, 
смт Добровеличківка, 

вул. Шевченка, 124 

1729 3521700000:50:010:0008 Для 
будівництва та 

обслуговування 
будівель 

органів держав-
ної влади та 
місцевого 

самоврядування 

Державна, Витяг 
з Державного 

земельного 
кадастру про 

земельну ділянку 
№ НВ-
3509321372019 

від 18.06.2019; 
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: 03 вересня 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 – адміністративної будівлі загальною площею 201,5 м2, 
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка, 

вул. Шевченка, 124 та перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській  
області (код за 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 – 435 720,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 217 860,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 217 860,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 
 



Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 43 572,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 21 786,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 21 786,00 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 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 2 490,00 грн (дві тисячі чотириста дев’яносто 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., Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка, 
вул. Шевченка, 124. 

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: 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 організатора аукціону: 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 23.07.2021 № 12/01-161. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000002-2. 



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 – 4 357,20 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 178,60 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2 178,60 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

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

приміщення загальною площею 260,8 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, 

вул. Бульварна (вул. Свердлова), 43, що перебуває на балансі ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКСПРЕСС», 

код за ЄДРПОУ 37583626 (зберігач) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлове приміщення загальною площею 260,8 м2. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна (Свердлова), 43. 
Назва та контактні дані зберігача: ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКСПРЕСС», код за ЄДРПОУ 37583626, 

адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна (вул. Свердлова), 43/2, тел. 0503411674 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса  

розташування 

Загаль-

на 
пло-

ща, м2 

Реєстраційний 
номер 

Функціональне 
використання 

Підстава 
виникнення права 

власності 

Форма 
власності 

та власник 

Нежитлове 
приміщення  

Кіровоградська 
обл., 

м. Олександрія, 
вул. Бульварна 

(Свердлова), 43 

260,8 1624669235103 499. Інші 
об’єкти 

виробничого та 
господарського 

призначення 

Витяг з Державного 
реєстру речових 

прав на нерухоме 
майно про 

реєстрацію права 
власності 
№ 134761823 від 

17.08.2018 

Державна, 
Фонд дер-

жавного 
майна 

України, 
код за 
ЄДРПОУ 

00032945 

 

Об’єкт приватизації – нежитлове підвальне приміщення загальною площею 260,8 м2; рік 
побудови – 1968; стіни бетонні, перекриття – бетонні плити, підлога – бетон; водопостачання, 

каналізація, електропостачання – в неробочому стані. 
Не використовується, стан об’єкта задовільний. 

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: 03 вересня 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 – нежитлового приміщення загальною площею 260,8 м2, 
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна (вул. Свердлова), 

43 та перебуває на балансі ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКСПРЕСС», код за ЄДРПОУ 37583626 (зберігач) 
(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 – 203 650,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 101 825,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 101 825,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 20 365,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 10 182,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 10 182,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

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 2 480,00 грн (дві тисячі чотириста вісімдесят гривень 00 копійок). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 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. 



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. Олександрія, вул. Бульварна (вул. Свердлова), 43. Контактна особа: 
представник балансоутримувача – Ковальова Тетяна Юріївна, телефон 0503411674, адреса електрон-
ної пошти : azk@ozc- llc.com. 

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: понеділок – четвер з 
9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45. Відповідальна особа – Кравцова Галина Володимирівна, 

телефони для довідок: 0522 332400, 0522 332579; 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 26.07.2021 № 12/01-165. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-08-000012-2. 

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 – 2 036,50 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 018,25 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 018,25 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 Дніпропетровській, Запорізькій 

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

приміщення, вбудованого в житловий будинок, загальною площею 76,7 м2, що розташований 

за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4 та перебуває на 

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

ЄДРПОУ 20632802) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

загальною площею 76,7 м². 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4. 
Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в 

Кіровоградській області, код за ЄДРПОУ 20632802, адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А, 

телефон (0522) 330452. 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса розташу-

вання 

Загальна 

площа, м2 

Реєстраційний 

номер 

Функціо-
нальне 

використання 

Підстава 
виникнення 

права власності 

Форма 
власності 

та власник 

Нежитлове 
приміщення, 
вбудоване в 

житловий 
будинок, 

загальною 
площею 

76,7 м2 

Кіровоградська 
обл., 
м. Новомиргород, 

вул. Лесі 
Українки, 36/4 

76,7 2267853635238 501 – Об’єкти 
для 
забезпечення 

фінансової 
діяльності, 

кредитування, 
страхування 
та пенсійного 

забезпечення 

Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав на 

нерухоме майно 
про реєстрацію 

права власності, 
№ 240227432 від 
13.01.2021 

Державна, 
Пенсійний 
фонд 

України, 
код за 

ЄДРПОУ 
00035323 

 

Опис об’єкта – нежитлове приміщення загальною площею 76,7 м2, розташоване на другому 
поверсі п’ятиповерхового  житлового будинку. Рік побудови – 1986. Стіни та перегородки цегляні; 
міжповерхові перекриття – з/б плити. Наявні централізоване водопостачання, водовідведення та 
електропостачання. Приміщення від’єднано від загальної внутрішньобудинкової системи 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 03 вересня 2021 року. 

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

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

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

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

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

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

будинок, загальною площею 76,7 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., 
м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4 та перебуває на балансі Головного управління Пенсійного 

фонду України в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 20632802) (далі – об’єкт приватизації), 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 

визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432 (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 – 361 596,31 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 180 798,16 грн (без урахування ПДВ); 

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

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 36 159,63 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 18 079,82 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 18 079,82 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200 гривень 00 копійок. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

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

області. 
Код за ЄДРПОУ 42767945. 

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

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

об’єкта приватизації: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4. 
Контактна особа: представник балансоутримувача – Костюкова Олена Валентинівна, телефон  

0502520570, адреса електронної пошти : gu@kr.pfu.gov.ua. 

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

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

відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  

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

Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок: (0522) 332400, 
332579; 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 26.07.2021 № 12/01-166. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-14-000002-2. 

Період між 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 – 3 615,96 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 807,98 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 807,98 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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



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

 
 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській 

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

групи інвентарних об’єктів у складі: водонапірна башня площею 13,2 м2, будівля артезіанської 

свердловини площею 20,2 м2 за адресою: Львівська область, м. Золочів, вул. Львівська, 50 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: водонапірна башня  

площею 13,2 м2, будівля артезіанської свердловини площею 20,2 м2. 

Місцезнаходження: Львівська область, м. Золочів, вул. Львівська, 50. 
Назва і контактні дані балансоутримувача: Відкрите акціонерне товариство «Ремсервіс» (код 

ЄДРПОУ 13837880), адреса: Львівська область, м. Золочів, вул. Львівська, 50, тел. (097) 3997190. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

 

Назва 
Адреса розта-

шування 

Заг. 

пл. 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціо-

нальне 

використання 

Підстава 

виникнення  

права власності 

Форма 

власності 

та власник 

Водонапірна 
башня  

Львівська 
область, 

м. Золочів, 
вул. Львівська, 

50 

13,2 1735721646218 2222.5 Місцеві 
трубопровідні 

системи для 
води та інших 

продуктів  

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 

на нерухоме майно 
про реєстрацію права 

власності, 
№ 151641697 від 
29.12.2018 

Державна, 
Регіональне 

відділення 
Фонду дер-

жавного 
майна 
України по 

Львівській, 
Закарпатській 

та 
Волинській 
областях. Код 

ЄДРПОУ 
42899921 

Будівля 
артезіанської 

свердловини 

20,2 1735729746218 2222.4 Місцеві 
трубопровідні 

системи для 
води та інших 
продуктів  

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 

на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності, 

№ 151642864 від 
29.12.2018 

 
До складу об’єкта входять: 

водонапірна башня площею 13,2 м2, 1957 року побудови : висота башні – 18 м; площа забудови – 

20,4 м; фундамент бутовий; стіни цегляні; покрівля – сталь; підлога земляна; інженерні комунікації 
відсутні; 

будівля артезіанської свердловини площею 20,2 м2, 1957 року побудови : висота – 2,6 м; площа 
забудови – 28,1 м; фундамент бетонний; стіни цегляні, перекриття залізобетонне; покрівля – толь; 

підлога – земля; інженерні комунікації відсутні. 
Водонапірна башня розташована з лівої сторони біля заїзду на територію підприємства. Будівля 

артезіанської свердловини розташована за межами території підприємства в полі. 
Земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
 

 



ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 03 вересня 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 групи інвентарних об’єктів у складі: водонапірна башня площею 13,2 м2, будівля 

артезіанської свердловини площею 20,2 м2 за адресою: Львівська область, м. Золочів, вул. Львівська, 
50 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 ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 290 199,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 145 099,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 145 099,50 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 29 019,90 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 14 509,95 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 14 509,95 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 гривень. 

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

приватизації зобов’язаний компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду держав-
ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 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 Львівській, Закарпатській  та 
Волинській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2 250,00 гривень (дві тисячі 

двісті п’ятдесят 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 Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м.Київ, вул.Бастіонна, 6. 

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172 
в іноземній валюті: 



Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях. 

Адреса місцезнаходження: вул. Коперника, 4, м. Львів, Україна. 
Валюта рахунка – долари США та Євро. 

Рахунок : UA863223130000025203000000065 
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорно-імпортний банк України» . 
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна 

SWIFT: EXBSUAUX. 
Код ЄДРПОУ: 42899921. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.  
Address: 4, Kopernika, Lviv, city,79005. 

Account: UA863223130000025203000000065. 
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine».  

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.  
SWIFT: EXBSUAUX. 
Code YeDRPOU: 42899921. 

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: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні 

з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 15.45 за місцем його розташування за адресою: Львівська 
область, м. Золочів, вул. Львівська, 50. 

ПІБ контактної особи на об’єкті (від балансоутримувача): Медвідь Василь Михайлович, тел. (097) 
3997190 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України  

по Львівській, Закарпатській  та Волинській  областях, адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника,4, 
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, контактна особа: Дідик Оксана 

Степанівна, телефони для довідок: (032) 261-62-14, (032) 255-38-55. 

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 Львівській, Закарпатській  та 
Волинській областях від 23.07.2021 № 01916. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000006-1. 

Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 
Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 2 901,99 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 450,99 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 450,99 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. 

 

 
 

 



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 – транспортного засобу 

Dacia (ВМ4985AВ) за адресою: Сумська область, м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського, 

34 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб Dacia (ВМ4985AВ). 

Місцезнаходження: Сумська область, м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського, 34. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в 
Сумській області (код за ЄДРПОУ 21108013), адреса: 40009, м. Суми, вул. Пушкіна, 1, тел. (0542) 

679-261, факс (0542) 679-899, Е-mail: info@sm.pfu.gov.ua. 
Об’єкт приватизації – транспортний засіб Dacia (ВМ4985AВ) (легковий автомобіль); державний 

реєстраційний номер ВМ4985AВ; номер шасі (кузова, рами) UUSLSDAGH34622602; тип колісного 

транспортного засобу – загальний легковий-седан-В, 2005 року випуску; сірого кольору; об’єм 

двигуна – 13090 см3; вид палива – бензин; потужність двигуна – 55,1/75 кВт/к.с; повна маса – 1535 
кг. Пробіг за даними спідометра – 447238 км; пробіг за даними обліку – 447238 км. 

Кузов придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 
фарбувальних робіт; наскрізна корозія кузовних елементів : дверцят, крил, коробів ; відсік двигуна 

пошкоджений; салон у задовільному стані; двигун потребує ремонтних робіт для відновлення після 
аварії; шасі потребує  ремонтних робіт для відновлення після аварії; електрообладнання потребує  
заміни акумуляторної батареї. З 2020 року експлуатація автомобіля припинена. Зберігання 

автомобіля здійснюється на відкритій стоянці. 
Судові рішення щодо даного об’єкта відсутні. 
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 06 вересня 2021 року. 

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

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

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

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 43 012,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 21 506,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 21 506,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 4 301,20 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 150,60 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 150,60 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 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. Путивль, проспект Іоанна Путивльського, 34. 
Відповідальна особа: начальник відділу обслуговування громадян № 8 Головного управління 

Пенсійного фонду України в Сумській області – Марєєва Алла Василівна, тел. 0665907847. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Полтавській  та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 

вебсайта http://www.spfu.gov.ua/.  



Контактна особа: заступник начальника Управління-начальник відділу приватизації та управління 
корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській  

області Білоброва Наталія Михайлівна, телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях від 28.07.2021 № 582. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-21-000001-2. 

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

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

аукціону без умов – 430,12 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 215,06 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 215,06 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими 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 – транспортного засобу ЗАЗ 

110240 (ВМ1650АС) за адресою: Сумська область, м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 26 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ЗАЗ 110240 (ВМ1650АС). 

Місцезнаходження: Сумська область, м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 26. 
Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в 

Сумській області (код за ЄДРПОУ 21108013), адреса: 40009, м. Суми, вул. Пушкіна, 1, тел. (0542) 

679-261, факс (0542) 679-899, Е-mail: info@sm.pfu.gov.ua. 
Об’єкт приватизації – транспортний засіб ЗАЗ 110240 (ВМ1650АС) (легковий автомобіль); 

державний реєстраційний номер ВМ1650АС; номер шасі (кузова, рами) Y6D11024020374490; тип 
колісного транспортного засобу – загальний легковий-загальний хетчбек-В, 2002 року випуску; 

синього кольору; об’єм двигуна – 1200 см3; вид палива – бензин; потужність двигуна – 45,5/62 
кВт/к.с; повна маса – 1190 кг. Пробіг за даними спідометра – 201119 км; пробіг за даними обліку – 

201119 км. 
Кузов придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 

фарбувальних робіт; наскрізна корозія кузовних елементів : дверцят, крил, коробів; 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; пневматичні шини 

задніх та передніх коліс мають мікротріщини. З травня 2017 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 без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 06 вересня 2021 року. 
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

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

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

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

електронного аукціону. 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 19 827,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 9 913,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 9 913,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 1 982,70 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 991,35 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 991,35 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 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. Середина-Буда, вул. Троїцька, 26. 

Відповідальна особа: начальник відділу обслуговування громадян № 8 Головного управління 
Пенсійного фонду України в Сумській області – Марєєва Алла Василівна, тел. 0665907847. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Полтавській  та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 
вебсайта http://www.spfu.gov.ua/.  

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 
управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Сумській області Білоброва Наталія Михайлівна, телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях від 28.07.2021 № 581. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-21-000002-2. 

Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 
Крок аукціону для: 
аукціону без умов – 198,27 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 99,14 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 99,14 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів  
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими 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 – транспортного засобу ИЖ 

2717-90 (ВМ0517ВВ) за адресою: Сумська область, смт Велика Писарівка, вул. Незалежності, 9а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ИЖ 2717-90 (ВМ0517ВВ). 

Місцезнаходження: Сумська область, смт Велика Писарівка, вул. Незалежності, 9а. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в 
Сумській області (код за ЄДРПОУ 21108013), адреса: 40009, м. Суми, вул. Пушкіна, 1, тел. (0542) 
679-261, факс (0542) 679-899, Е-mail: info@sm.pfu.gov.ua. 

Об’єкт приватизації – транспортний засіб ИЖ 2717-90 (ВМ0517ВВ) (легковий автомобіль); 
державний реєстраційний номер ВМ0517ВВ; номер шасі (кузова, рами) Y6L2717904L001357; 

ХТК27170040052129; тип колісного транспортного засобу – загальний легковий-загальний вантажо-

пасажирський-В, 2003 року випуску; синього кольору; об’єм двигуна – 1568 см3; вид палива – 
бензин; потужність двигуна – 54,4/74 кВт/к.с; повна маса – 1750 кг. Пробіг за даними спідометра – 

180666 км; пробіг за даними обліку – 180666 км. 
Кузов придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 

фарбувальних робіт; наскрізна корозія кузовних елементів : дверцят, крил, коробів; 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; пневматичні шини 
задніх та передніх коліс мають мікротріщини. З квітня 2016 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 без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 06 вересня 2021 року 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

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

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

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

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

електронного аукціону. 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 998,14 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 499,07 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 499,07 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
 



Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 99,81 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 49,91 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 49,91 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 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. Велика Писарівка, вул. Незалежності, 9а. 

Відповідальна особа: начальник відділу обслуговування громадян № 8 Головного управління 
Пенсійного фонду України в Сумській області – Марєєва Алла Василівна, тел. 0665907847. 



Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Полтавській  та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 

вебсайта http://www.spfu.gov.ua/.  
Контактна особа: заступник начальника Управління-начальник відділу приватизації та управління 

корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській  
області Білоброва Наталія Михайлівна, телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

областях від 28.07.2021 № 583. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-21-000003-2. 

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 9,98 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 4,99 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 4,99 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

 
 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – гідротехнічних споруд, а саме: 

водовипуск інвентарний № 234, розділова дамба інвентарний № 253, розподільча дамба 

інвентарний № 240, розподільча дамба інвентарний № 244, контурна дамба інвентарний 

№ 243,водонапуск інвентарний № 246, контурна дамба інвентарний № 239, водонапуск 

інвентарний № 251, контурна дамба інвентарний № 225, розподільча дамба інвентарний № 230, 

водовипуск інвентарний № 232,  

контурна дамба інвентарний № 249, водонапуск інвентарний № 226, контурна дамба 

інвентарний № 236, контурна дамба інвентарний № 233, водонапуск інвентарний № 235, 

водовипуск інвентарний № 245, водовипуск інвентарний № 241, водовипуск інвентарний 

№ 228, водонапуск інвентарний № 238, водовипуск інвентарний № 237, контурна дамба 

інвентарний № 247, водовипуск інвентарний № 248, контурна дамба інвентарний № 229, 

водонапуск інвентарний № 231, водовипуск інвентарний № 250, водонапуск інвентарний 

№ 242, водоподаючий канал інвентарний № 252  

за адресою: Рівненська область, Рівненський район, Радухівська сільська рада.  

Балансоутримувач – Державне підприємство «Укрриба», код за ЄДРПОУ 25592421 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гідротехнічні споруди, а саме: водовипуск інвентарний 

№ 234, розділова дамба інвентарний № 253, розподільча дамба інвентарний № 240, 

розподільча дамба інвентарний № 244, контурна дамба інвентарний № 243, водонапуск 

інвентарний № 246, контурна дамба інвентарний № 239, водонапуск інвентарний № 251, 

контурна дамба інвентарний № 225, розподільча дамба інвентарний № 230, водовипуск 



інвентарний № 232, контурна дамба інвентарний № 249, водонапуск інвентарний № 226, 

контурна дамба інвентарний № 236, контурна дамба інвентарний № 233, водонапуск 

інвентарний № 235, водовипуск інвентарний № 245, водовипуск інвентарний № 241, 

водовипуск інвентарний № 228, водонапуск інвентарний № 238, водовипуск інвентарний 

№ 237, контурна дамба інвентарний № 247, водовипуск інвентарний № 248, контурна дамба 

інвентарний № 229, водонапуск інвентарний № 231, водовипуск інвентарний № 250, 

водонапуск інвентарний № 242, водоподаючий канал інвентарний № 52 (далі – об’єкт 

приватизації). 

Місцезнаходження: Рівненська область, Рівненський район, Радухівська сільська рада. 
Назва та контактні дані балансоутримувача: Державне підприємство «Укрриба», код за ЄДРПОУ 

25592421, адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а, телефон (044) 486 07 91. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса роз-

ташування 

Загальна 

площа 

Реєстраційний 

номер 

Функціо-

нальне 

використання 

Підстава 

винекнення 

права 

власності 

Форма 

власності 

та власник 

Гідротехнічні 
споруди, а саме: 

Рівненська 
область, 

Рівненський 
район, 

Радухівська 
сільська 
рада. 

–  2152 – Дамби Витяги з 
Державного 

реєстру 
речових прав 

на нерухоме 
майно про 
реєстрацію 

права 
власності: 

Державна, 
Державне 

агентство 
рибного 

господарства 
України (код 
за ЄДРПОУ 

37472282) 

водовипуск 
інвентарний № 234 

2258082856246 № 238577030 
від 23.12.20 

розділова дамба 
інвентарний № 253 

2259363856246 № 238799676 
від 24.12.20 

розподільча дамба 

інвентарний № 240 

2259332056246 № 238794281 

від 24.12.20 

розподільча дамба 

інвентарний № 244 

2259304256246 № 238788683 

від 24.12.20 

контурна дамба 

інвентарний № 243 

2259312756246 № 238790453 

від 24.12.20 

водонапуск 
інвентарний № 246 

2259262856246 № 238782635 
від 24.12.20 

контурна дамба 
інвентарний № 239 

2259339356246 № 238795503 
від 24.12.20 

водонапуск 
інвентарний № 251 

2258098656246 № 238578925 
від 23.12.20 

контурна дамба 
інвентарний № 225 

2259183756246 № 238766464 
від 24.12.20 

розподільча дамба 

інвентарний № 230 

2259218856246 № 238772815 

від 24.12.20 

водовипуск 

інвентарний№ 232 

2258093256246 № 238578369 

від 23.12.20 



Назва 
Адреса роз-

ташування 

Загальна 

площа 

Реєстраційний 

номер 

Функціо-

нальне 

використання 

Підстава 

винекнення 

права 

власності 

Форма 

власності 

та власник 

контурна дамба 
інвентарний № 249 

2259207556246 № 238770652 
від 24.12.20 

водонапуск 
інвентарний № 226 

2259230256246 № 238774786 
від 24.12.20 

контурна дамба 
інвентарний № 236 

2259358556246 № 238798823 
від 24.12.20 

контурна дамба 
інвентарний № 233 

2258080156246 № 238576615 
від 23.12.20 

водонапуск 
інвентарний № 235 

2258085756246 № 238577432 
від 23.12.20 

водовипуск 

інвентарний № 245 

2259281356246 № 238786593 

від 24.12.20 

водовипуск 

інвентарний № 241 

2259320656246 № 238792134 

від 24.12.20 

водовипуск 

інвентарний № 228 

2259241856246 № 238777037 

від 24.12.20 

водонапуск 
інвентарний № 238 

2259345656246 № 238796693 
від 24.12.20 

водовипуск 
інвентарний № 237 

2259353556246 № 238798086 
від 24.12.20 

контурна дамба 
інвентарний № 247 

2258103356246 № 238579457 
від 23.12.20 

водовипуск 
інвентарний № 248 

2258109256246 № 238580085 
від 23.12.20 

контурна дамба 

інвентарний № 229 

2258088156246 № 238577754 

від 23.12.20 

водонапуск 

інвентарний № 231 

2258090656246 № 238578069 

від 23.12.20 

водовипуск 

інвентарний № 250 

2258096056246 № 238578621 

від 23.12.20 

водонапуск 
інвентарний№ 242 

2259250856246 № 238778923 
від 24.12.20 

водоподаючий 
канал інвентарний 

№ 252 

2258100856246 № 238579162 
від 23.12.20 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про земельні ділянки 

Назва 
Адреса роз-

ташування 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки 

Форма власності, 

підстава на право 

користувпання 

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

Земельна 

ділянка 

Рівненська 

область, 
Рівненський 

район, 
Радухівська 
сільська 

рада 

   Державна, Рівненська 

РДА, витяги з Держав-
ного земельного 

кадастру: 

65,9626 5624687900:01:010:0006 10.07. Для 

рибогосподарських 
потреб 

№ НВ-5608239962020 

від 25.08.2020 

3,9788 5624687900:01:010:0004 10.07. Для 
рибогосподарських 
потреб 

№ НВ-5608239932020 
від 25.08.2020 

2,9165 5624687900:01:010:0005 10.07. Для 
рибогосподарських 

потреб 

№ НВ-5608239942020 
від 25.08.2020 

21,4097 5624687900:01:010:0007 10.07. Для 

рибогосподарських 
потреб 

№ НВ-5608241142020 

від 25.08.2020 

Відомості про 

обтяження 
незареєстровано 

 

Перелік майна,  

яке передане в оренду,  

станом на 21 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  
на місяць без 
ПДВ (грн) за 

об’єкт 
приватизації 

1 Приватне 
акціонерне 

товариство 
«Рівнерибгосп» 

Гідротехнічні 
споруди  

 –  Майно може 
бути 

використане за 
будь-яким 

цільовим 
призначенням 

Договір № 198-
2004 

від 29.06.2004 із 
змінами, терміном 

до 28.05.2026 

4374,92  

 

Об’єкт приватизації є частиною об’єкта оренди. 
Відповідно до п 4. ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 

договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі якщо 
покупцем переданого в оренду об’єкта державного майна є орендар, дія відповідного договору 
припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 6 вересня 2021 року. 

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



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

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

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

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

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

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

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 460 710,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 230 355,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 230 355,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 46 071,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 23 035,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 23 035,50 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062 

Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації) 
Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
Код за ЄДРПОУ 42956062 
в іноземній валюті: 

в іноземній валюті EUR : 
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 
Назва банку бенефіціара (одержувача) 
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 
Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN  
SWIFT: DEUTDEFF 
Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або 

UNICREDIT BANK AG, MUNICH, 
SWIFT: HYVEDEMM 



Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або 

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria  
SWIFT: RZBAATWW 
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD : 
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 
Назва банку бенефіціара (одержувача) 
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 
Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK 
SWIFT: CITIUS33 
Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або 

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

SWIFT: CHAS US 33 
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або 

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA 
SWIFT: BKTR US 33 
Номер кореспондентського рахунка: 04094227 

або 

The Bank of New York Mellon, New York, USA 
SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта. 
Відповідальна особа від балансоутримувача: Подобрій Вікторія Юріївна, телефон : (044) 486-07-91. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м.Рівне, 
вул. Петра Могили, 24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. Контактна особа: Дімітрук Яна 

Ігорівна, телефон (0362) 68-36-93. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській  
областях «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої 

приватизації» від 28.07.2021 № 796. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID: UA-AR-P-2021-06-25-000004-1. 

Період між аукціонами: 
аукціон без умов – аукціон і зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 

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

Крок аукціону для: 
аукціону без умов – 4 607,10 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 303,55 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2 303,55 грн. 

 



Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій  є посилання на веб-сторінці 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 – Єдиного майнового комплексу Державного 

підприємства  

«Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті»,  

код за ЄДРПОУ 24341869, за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 46 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: Єдиний майновий комплекс Державного підприємства 

«Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті». 

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Халтуріна, 46. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 24341869. 
Середньооблікова чисельність працівників : cтаном на 31.03.2021 – 5 осіб. 

Основним видом діяльності відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців є дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природних і 
технічних наук (основний КВЕД – 72.19). 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018 – 31.03.2021 – 1267,5 тис. грн, в 
тому числі експортної: –. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

Період 
Загальний дохід, 

тис. грн 

Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн 

2018 р. 484,9 457,4 

2019 р. 457,3 457,2 

2020 р. 349,9 265,4 

І кв. 2021 р. 87,5 87,5 

 

Основні показники  

господарської діяльності підприємства  

за останні три роки 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2018 р. 2019 р. 2020 р 

І кв. 

2021 р. 

1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 26,4 38,4 45,9 29,0 

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 – – – – 



№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2018 р. 2019 р. 2020 р 

І кв. 

2021 р. 

1.2 Оборотні активи тис. грн 26,4 38,4 45,9 29,0 

1.2.1 запаси тис. грн – – – – 

1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма 

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

тис. грн 3,1 4,9 1,9 2,2 

1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 1,9 6,7 18,8 12,1 

2. Пасиви тис. грн 26,4 38,4 45,9 29,0 

2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн -338,9 -476,7 -516,0 -529,2 

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

тис. грн – – – – 

2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 365,3 515,1 561,9 558,2 

2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна 

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

тис. грн 365,3 515,1 561,9 558,2 

2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в 

тому числі за: 

тис. грн – – – – 

2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн – – – – 

2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн – – – – 

2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн – – – – 

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

3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 484,9 457,3 349,9 87,5 

3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

тис. грн 457,4 457,2 265,4 87,5 

3.2 Інші операційні доходи  тис. грн 27,5 – 84,4 – 

3.3 Інші фінансові доходи  тис. грн  0,1 0,1 – 

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 554,7 595,1 389,2 100,7 

4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

тис. грн 393,3 399,3 291,9 72,7 

4.2 Адміністративні витрати тис. грн 154,4 195,8 95,9 28,0 

4.3 Витрати на збут тис. грн – – – – 

4.4 Інші операційні витрати тис. грн 7,0 – 1,4 – 

4.5 Інші витрати тис. грн – – – – 

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

5. Чистий прибуток (збиток)  + ,- тис. грн -69,8 -137,8 -39,3 -13,2 

6. Середня кількість всіх працівників осіб 7 6 6 5 

7. Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн 356,9 332,9 355,2 78,9 

8. Середньомісячна заробітна плата грн 4248,8 4623,6 4933,3 5260,0 

 
Станом на 31.03.2021: 
прострочена кредиторська заборгованість відсутня; 

поточна кредиторська заборгованість, у тому числі: 
заборгованість із заробітної плати – 406538,84 грн; 

податки з заробітної плати – 25347,09 грн; 
інша заборгованість перед бюджетом – 7100,89 грн; 



інша кредиторська заборгованість – 119226,62 грн. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): нерухоме майно відсутнє. 

Відомості про земельні ділянки: земельні ділянки відсутні. 
Договори оренди відсутні. 

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації. 
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і 

розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів : викиди та скиди 

забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються. 
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на: https://privatization.gov.ua/.  

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 03.09.2021. 

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

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

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

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

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

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Бюро з стандартизації та 
нормативного забезпечення на залізничному транспорті» 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 «Бюро з стандартизації та 
нормативного забезпечення на залізничному транспорті» повинен відповідати вимогам, 

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

майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець 

зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або 
опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл 

на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію 
встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. 

Відповідно до Закону України «Про приватизацію  державного і комунального майна» покупець 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
продажу на аукціоні з умовами – 29000,00 грн (без урахування ПДВ); 
продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни – 14500,00 грн (без урахування ПДВ); 

продажу на аукціоні за методом покрокового  зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 14500,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 
продажу на аукціоні з умовами – 2900,00 грн (без урахування ПДВ); 

продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни – 1450,00 грн (без урахування ПДВ); 
продажу на аукціоні за методом покрокового  зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1450,00 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 
УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Бюро з стандартизації та 
нормативного забезпечення на залізничному транспорті» зобов’язаний від дати переходу права 

власності забезпечити: 



1) недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи 
уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення 

на підставі п. 3, 4, 7 і 8 ч. 1 ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців з 
дня переходу до нього права власності на об’єкт; 

2) погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої 
кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт 
приватизації (за наявності такої заборгованості); 

3) протягом одного року з дня переходу права власності на об’єкт покупець зобов’язаний вжити 
заходи щодо державної реєстрації припинення юридичної особи – Державного підприємства «Бюро з 

стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті», код за ЄДРПОУ 
24341869, за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 46 (Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області 
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ 
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)  
Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валюті проводиться за курсом 

Національного банку України на день сплати: 
Payment for the purchased object in foreign currency According to exchange rate of National Bank of 

Ukraine on the date of the 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: ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні 

за місцем його розташування. 

Особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Долотіна Т. В., тел. (057) 700-
75-60, адреса електронної пошти : kharkiv@spfu.gov.ua. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Харківській області, Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html.  

Телефон для довідок (057) 700-75-60. 

 

 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 
23.07.2021 № 00491. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-02-000002-2. 

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

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

продажу на аукціоні з умовами – 290,00 грн; 
продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни – 145,00 грн; 
продажу на аукціоні за методом покрокового  зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 145,00 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

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

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

ністратор 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 –  

пакета акцій у розмірі 100 %, що належить державі у статутному капіталі публічного  

акціонерного товариства «Херсонський завод «Судмаш» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Херсонський завод «Судмаш» (далі – 

ПАТ «Херсонський завод «Судмаш», Товариство). 
Місцезнаходження об’єкта: м. Херсон, Карантинний острів, 1. 
Індентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24944438. 

Розмір статутного капіталу товариства: 67 235 000,00 грн (шістдесят сім мільйонів двісті тридцять 
п’ять тисяч гривень 00 копійок). 

Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»  

у кількості 67 235 штук, що становить 100 % статутного капіталу Товариства. 

Відомості про об’єкт приватизації. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.02.2021 – 22 особи, з них: ІТР – 12 осіб, 

почасових робітників – 10 осіб. 
Основними напрямками діяльності ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» є: 

розробка комплекту конструкторської документації для виробництва середньосерійної моделі 
автомобільного підйомника телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 40 метрів  для 
потреб комунальних підприємств та пожежно-рятувальних частин ДСНС України і виготовлення 

дослідного зразка; 
розробка комплекту конструкторської документації для виробництва середньосерійної моделі 

автомобільного підйомника телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 18 метрів, 
модульного типу (виготовлення та випробування без шасі) для потреб комунальних підприємств та 
пожежно-рятувальних частин ДСНС України і виготовлення дослідних зразків; 



розробка комплекту конструкторської документації для виробництва середньосерійної моделі 
причіпного підйомника телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 15 метрів для 

потреб комунальних і приватних підприємств та адаптованої моделі для потреб пожежно-
рятувальних частин ДСНС України і виготовлення дослідного зразка; 

розробка комплекту конструкторської документації для проведення модернізації та капітального 
ремонту автопідйомника гідравлічного  пожежного АПГП 30/20-300/206 і виконання модернізації та 
капітального ремонту; 

розробка комплекту конструкторської документації для проведення капітального ремонту 
пожежних автопідйомників інших виробників (виробництва: Італії, Німеччини, Китаю та держав 

СНД); 
розробка комплекту конструкторської документації для проведення капітального ремонту та 

повної модернізації пожежних автодрабин (моделі: АЛ- 30(Л21), АЛ-30(ПМ-506) та її модифікацій) 

для потреб пожежно-рятувальних частин ДСНС України і виконання ремонтних робіт; 
розробка комплекту конструкторської документації і виготовлення гідравлічних циліндрів та 

гідравлічних амортизаторів для зразків нової військової техніки за програмою імпортозаміщення. 
Супутні напрями діяльності ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» є: 

розробка, впровадження нових технологічних процесів і виготовлення зразків суднових пристроїв, 

кнехтів, суднових водогазонепроникних дверей; 
розробка комплекту конструкторської документації і виготовлення виробів гідравліки (силові та 

управляючі гідроциліндри, центруючі колони) для установки без ударного заштовхування 
фундаментних паль; 

розробка комплекту конструкторської документації для проведення ремонту гідравлічних 

циліндрів, машин та агрегатів сільськогосподарської галузі і виконання ремонтних робіт. 
Зберігаючи загальну номенклатуру виробництва, завод протягом останніх років розробив 

комплекти конструкторської документації та освоїв виробництво нової продукції – дослідних зразків  
автомобільних підйомників ПТ-40П, ПТ-18, ППТ-15. 

Ці вироби вкрай необхідні вітчизняним замовникам, оскільки щороку в Україні вводиться в 

експлуатацію значна кількість багатоповерхових будівель різного призначення, тому збільшується 
потреба пожежних та рятувальних підрозділів  ДСНС України в  автопідйомниках з максимальною 

висотою підйому робочої платформи до 40 м.  
Враховуючи вищезазначені потреби, завод провів комплекс заходів з модернізації дослідних 

зразків та підготовку до впровадження їх у серійне виробництво. 

Приступивши до проектування та початку виготовлення пожежного автомобільного підйомника 
телескопічного на базі автомобіля МАЗ з висотою підйому робочої платформи 40 м для потреб м. 

Херсона, підприємство вже отримало попередні замовлення на аналогічну техніку з інших міст. 
Спроектував та виготовив три дослідні зразки автомобільного  підйомника з висотою підйому 

стріли до 18 метрів, модульного типу та встановив два з них на шасі. 

Спроектував та виготовив дослідний зразок причіпного підйомника телескопічного з висотою 
підйому робочої платформи до 15 метрів. 

Окрім цього, завод постійно працює над освоєнням нових технологій металообробки, зменшення 
енергоспоживання, приймає участь в державних програмах імпортозаміщення, розробляє нові 
актуальні вироби та вдосконалює виготовлену продукцію. 

Основна номенклатура та обсяг продукції  

(робіт, послуг) 

Продукція (роботи, послуги) Одиниця виміру За 2020 рік 

28.99.52.80 готова продукція для машин спеціального 
призначення 

тис.грн 154,7 

30.11.92.00 продукція для оснащення суден цивільного 
використання 

тис.грн 720,1 

33.12.15.00 послуги з ремонту устаткування тис.грн 55,3 

 



Основні показники  

господарської діяльності ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»  

за останні три роки 

№ 

з/п 
Найменування показників 

Одиниця 

виміру 
2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн 1544 1663 947 

2 Інші операційні доходи, всього тис. грн 4056 3513 889 

3 Інші доходи  тис. грн 566 1554 880 

4 Всього доходів  тис. грн 6166 6730 2716 

5 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

тис. грн 2334 2864 1747 

6 Адміністративні витрати, всього тис. грн 2044 1574 989 

7 Витрати на збут, всього тис. грн 195 219  

8 Інші операційні витрати, всього тис. грн 2001 3120 1379 

9 Інші витрати, всього тис. грн  – 3 

10 Витрати з податку на прибуток тис. грн  –  

11 Всього витрати тис.грн 6604 7777 4118 

12 Валовий прибуток (збиток) тис. грн -790 (1201) (800) 

13 Фінансовий результат від звичайної діяльності до 
оподаткування 

тис. грн -438 (1047) (1402) 

14 Чистий прибуток (збиток) тис. грн -438 (1047) (1402) 

15 Капітальні інвестиції, всього тис. грн 23 97 53 

16 Сплата податків, зборів та обов’язкових платежів, 
всього 

тис. грн 1500 1788 598 

 

Дебіторська заборгованість  

ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»  

станом на 02.01.2021 

Дебітор. найменування 

Сума дебіторської заборгованості  

за даними бухгалтерського 

обліку всього, грн 

Державна установа «Агенство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України» 

2600,00 

ПАТ «Національний Депозитарій України»  800,00 

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» 10,09 

АТ «Херсонобленерго» 8064,99 

ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. 

А. А. Морозова» 

100202,40 

Д.І.О. Трейдер Інтернаціонал  133,00 

ЄВРО ПАУЕР ТОВ 0,01 

ТОВ «Кривбас пром ресурс» 0,30 

ТОВ «Мінерали України» 117,00 

РИМЗ ТОВ 106,59 



Дебітор. найменування 

Сума дебіторської заборгованості  

за даними бухгалтерського 

обліку всього, грн 

ТОВ «СХІД АВТО» 205000,00 

ТОВ «Навчально-курсовий комбінат «Херсонбуд»  813,60 

Розрахунки з іншими дебіторами  27,33 

Розрахунки з державними цельовими фондами 4036,03 

РИМЗ ТОВ 0,06 

Податок на прибуток 15471,00 

Збір за забрудненя навколишнього середовища 4,09 

Податок на землю 6778,32 

Разом 344164,81 

 

Кредиторська заборгованість  

ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»  

станом на 02.01.2021 

Кредитор. найменування 

Сума кредиторської 

заборгованості за даними 

бухгалтерського обліку, 

всього, грн 

Державне підприємство «Укроборонресурси» 9051,90 

ТОВ «КОНСАЛТІНГ-ЛЮКС»  255000,00 

Автопромподшипник ДП 0,20 

Державне підприємство «Новатор» 6361,21 

Публічне акціонерне товариство «Дніпровське підприємство 

ЕРА» 

36000,00 

Мале приватне підприємство «Издательство «ІТ» 0,40 

Товариство з обмеженою відповідальністю торгівельно-
промислова компанія «НАК» 

10072,50 

ТОВ «Нова пошта» 620,00 

ТОВ Синтез ЧХЗ  9497,40 

ПП Спецуніверсал  4212,30 

ФОП Співак С.В. 51100,00 

ТОВ НВП ТО-НАР  20288,00 

ТОВ Укрметпромтех  0,02 

ФОП ВАЙСБЕРГ М. Б. 9280,00 

ДП «Херсонський науково-виробничій центр стандартизації, 
метрології та сертифікації» 

4763,90 

Балабанцев Олег Вікторович 0,06 

Головна Наталя Юріївна 23035,10 

Ланцова Олена Олександрівна 0,06 

Рожук Лариса Павлівна 1484,50 



Кредитор. найменування 

Сума кредиторської 

заборгованості за даними 

бухгалтерського обліку, 

всього, грн 

Поточні забеспечення 35667,17 

Податок на доходи з фізичних осіб 609577,22 

Розрахунки з ПДВ 107346,99 

Військовий збір 786,11 

Податкові зобов’язання непідтверджені 0,05 

Податковий кредит 65705,68 

Розрахунки з ЄСВ 17664,48 

Розрахунки з виплати заробітної плати 711389,84 

Розрахунки з виплат по лікарняним листам 6242,48 

Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з 
машинобудування ім А. А. Морозова» 

144000,00 

ДП Укроборонпром  12500,00 

ПрАТ «Український пожежний концерн «Укрпожсервіс» 5306500,00 

Артеменко Людмила Петрівна 50000,00 

Балабанцев Олег Вікторович 323795,00 

ТОВ «КОНСАЛТІНГ-ЛЮКС»  541700,00 

Балабанцева Ірина Юріівна 16428,94 

Разом 8390071,51 

 
Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на яких розташовано 

товариство, умови користування ними. 

Об’єкти нерухомого майна  

(будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо) 

№ 

з/
п 

Назва 

будівлі 

Інвентарни

й номер 

Загальна 
площа 

будівлі, м
2 

Кількіст

ь 
поверхів 

Площа 

забудови, м
2 

Функціональне 

призначення 

Фактичне 

використання, 
% 

1 Дільниця 
суднового 

обладнання 

000002 15390 3 13554 Не використовується 0 

2 Дільниця 

суднової 
арматури  

000005 10368 4 8683 Випуск продукції 80 

3 Дільниця 
виготовленн

я кріпежу 

000005-01 1728 1 1728 Не використовується 0 

4 Будівля 

ЭМО 

000002-01 768,8 2 384,4 Не використовується 0 

5 Складське 

приміщення 

000005-02 3731 1 3731 Загальнотехнічне – 



№ 
з/
п 

Назва 
будівлі 

Інвентарни
й номер 

Загальна 

площа 
будівлі, м

2 

Кількіст
ь 

поверхів 

Площа 
забудови, м

2 

Функціональне 
призначення 

Фактичне 
використання, 

% 

6  Насосна 

станція 

000005-04 61,8 1 61,8 Не використовується – 

7 Мазутна 000005-05 30,8 1 30,8 Не використовується – 

8 Склад 000006 162 1 162 Не використовується – 

9 Дільниця 
порізки  

000002-02 136,9 1 136,9 Не використовується – 

10 Прохідна 000002-04 121,1 1 121,1 Загальноорганізаційн
е 

100 

11 Гараж 000005-03 378,2 2 189,1 Загальнотехнічне – 

 
Станом на 01.03.2021 у ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» відсутні заборони на відчуження, 

арешти та обтяження на майно товариства. 
Відомості щодо земельної ділянки, на якій розташоване товариство. 

У ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» відповідно до державного акта на право постійного 

користування землею на праві постійного користування перебуває земельна ділянка загальною 
площею 6,5201га. 

Дана земельна ділянка надана у постійне користування для розміщення виробничої бази. 
ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» проводить оплату земельного податку відповідно пільгової 

ставки щодо сплати земельного податку в розмірі 0,01 % від нормативно-грошової оцінки землі за 

земельні ділянки суб’єктів суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 
група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), встановленої на підставі рішення Херсонської міської ради 
від 31.07.2015 № 1958. 

Сума сплаченого податку за землю за 2020 рік становить 1 876,58 грн. 
На даній земельній ділянці відсутні об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), які належать 

іншому власнику. 
Договори оренди щодо нерухомого майна ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» станом на 

01.02.2021 не укладались. 

Станом на 01.02.2021 на балансі ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» майно, яке б не увійшло до 
його статутного капіталу та перебувало б у державній власності, не обліковується. 

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

ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» не має шкідливого виробництва, викидів та скидів  

забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів. Є 
платником екологічних зборів та платежів. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: аукціон в електронній формі буде проведено 

03.09.2021. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично. 
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 державного пакета акцій ПАТ «Херсонський завод «Судмаш», що становить 100 % 

статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог: 



1) Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
2) 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 (із змінами). 

Покупець державного пакета акцій ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» має 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 ПАТ «Херсонський завод «Судмаш», що є випущеними у 

бездокументарній формі існування, повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах у обраній ним 
депозитарній установі. 

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

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами : 67 235 000,00 грн (шістдесят сім мільйонів двісті тридцять п’ять тисяч 

гривень 00 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 33 617 500,00 грн (тридцять три мільйони шістсот 
сімнадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій : 
33 617 500,00 грн (тридцять три мільйони шістсот сімнадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок). 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами : 6 723 500,00 грн (шість мільйонів сімсот двадцять три тисячі п’ятсот гривень 
00 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни : 3 361 750,00 грн (три мільйони триста шістдесят одна 
тисяча сімсот п’ятдесят гривень 00 копійок). 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій : 

3 361 750,00 грн (три мільйони триста шістдесят одна тисяча сімсот п’ятдесят гривень 00 копійок). 
Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті гривень 00 копійок). 

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен 
підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка 
потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 

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

заява на участь у приватизації. 
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець державного пакета акцій ПАТ «Херсонський завод «Судмаш», що становить 100 % 

статутного капіталу товариства (далі – пакет акцій), з дати переходу права власності на пакет акцій  
зобов’язаний забезпечити: 

збереження основних видів діяльності товариства протягом 1 року; 

погашення протягом шести місяців заборгованості ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» із 
заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на 

дату переходу до покупця права власності на пакет акцій; 
недопущення звільнення працівників Товариства 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 одного 
року; 



фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про 
охорону праці»; 

забезпечувати належне збереження в технічному архіві ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» 
науково-технічної документації, що належить до Національного архівного фонду (НАФ) України, 

відповідно до вимог Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (далі – 
Закон) та Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, 
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (далі – Правила), 

затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, та здійснити заходи з її 
передачі на постійне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву (ЦДНТА) 

України (згідно з переліками) протягом 3 місяців; 
забезпечувати збереження в належному стані в архіві ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» 

документів довготривалого зберігання впродовж граничних строків, зокрема, документів трудового 

архіву товариства, та здійснити заходи з передачі їх на зберігання до спеціалізованої архівної 
установи відповідно до вимог Закону та Правил протягом 3 місяців. 

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, 
не перевищує п’яти років з дня переходу права власності на пакет акцій товариства до покупця. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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 
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)» 



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

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні з 10.00 до 

15.00 за місцем його розташування: м. Херсон, Карантинний острів, 1, 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: Казначеєва Світлана Михайлівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: 

prodaga_65@spfu.gov.ua; 
контактні особи ПАТ «Херсонський завод «Судмаш», які є відповідальними за забезпечення 

можливості огляду об’єкта: Балабанцев Олег Вікторович (095) 579-22-90; Рожук Лариса Павлівна 

(095) 503-30-07. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 
тел. (0552) 22-44-44. 

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

віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: 
http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої можна отримати шляхом укладання договору з 
органом приватизації щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про 

об’єкт приватизації. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній  
Республіці Крим та м. Севастополі від 23.03.2021 № 234 «Про затвердження протоколу засідання 
аукціонної комісії для продажу об’єкта малої приватизації – пакету акцій у розмірі 100%, 

що належить державі у статутному капіталі публічного акціонерного товариства «Херсонський завод 
«Судмаш». 

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-05-31-000008-1. 

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 для: 
аукціону з умовами : 672 350,00 грн (шістсот сімдесят дві тисячі триста п’ятдесят гривен 00 

копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 336 175,00 грн (триста тридцять шість тисяч сто сімдесят 
п’ять гривень 00 копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій : 
336 175,00 грн. (триста тридцять шість тисяч сто сімдесят п’ять гривень 00 копійок). 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

 
 

м. КИЇВ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву про продаж об’єкта  

малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства  

«Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» 



 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку». 

Місцезнаходження (юридична адреса): м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 35829997. 
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021 – 9 осіб. 
Основним видом економічної діяльності відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є діяльність у сфері інжинірингу, 
геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019 рік – І півріччя 2021 року – 12064,70 
тис.грн, у тому числі експортної – 0 тис. грн. 

Основна номенклатура продукції: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 

послуг технічного консультування в цих сферах. 
Продукція на експорт за період 2019 рік – І півріччя 2021 року не реалізовувалась. 

Обсяг та основна номенклатура продукції 

(робіт, послуг) 

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

тис. грн 

2019 р. 5386,70 5386,70 

2020 р. 5765,00 5765,00 

І півріччя 2021 р. 913,00 913,00 

 

Основні показники  

господарської діяльності підприємства  

за останні три роки та останній звітній період 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2018 р. 2019 р. 2020 р. 30.06.2021 

1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 1925.00 3399.00 3204.00 821.00 

1.1 Необоротні активи тис. грн 67.00 67.00 117.00 62.00 

1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 7.00 7.00 42.00 30.00 

1.1.2 Балансова вартість незавершених 

капітальних інвестицій 

тис. грн – – – – 

1.1.3 Балансова вартість основних засобів  тис. грн 56.00 56.00 71.00 32.00 

1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн – – – – 

1.2 Оборотні активи тис. грн     

1.2.1 запаси тис. грн 9.00 9.00 17.00 13.00 

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

1145 + 1155) 

тис. грн 1206.00 1461.00 773.00 95.00 

1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 608.00 1735.00 2224.00 549.00 

2. Пасиви тис. грн 1925.00 3399.00 3204.00 821.00 

2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн -421.00 -420.00 -416.00 -517.00 

2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, 

рядок 1595) 

тис. грн – – – – 

2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 2346.00 3819.00 3620.00 1338.00 



№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2018 р. 2019 р. 2020 р. 30.06.2021 

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

тис. грн 2346.00 3819.00 3620.00 1338.00 

2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в 
тому числі за: 

тис. грн – – – – 

2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн – – – – 

2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн – – – – 

2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн – – – – 

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

3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 3162.00 5387.10 5924.00 1386.00 

3.1 Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

тис. грн 3155.00 5386.70 5765.00 913.00 

3.2 Інші операційні доходи  тис. грн 7.00 0.4 159.00 473.00 

3.3 Інші фінансові доходи  тис. грн – – – – 

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 3155.00 5374.10 5859.2 1487.00 

4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

тис. грн 2260.00 4217.60 4304.00 616.00 

4.2 Адміністративні витрати тис. грн 770.00 877.50 1050.00 150.00 

4.3 Витрати на збут тис. грн – 7.4 – – 

4.4 Інші операційні витрати тис. грн 116.00 264.4 485.0 721.00 

4.5 Інші витрати тис. грн 7.00 4.3 6.00 – 

4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 2.00 2.90 14.2 – 

5. Чистий прибуток (збиток)  + ,- тис. грн 7.00 13.00 64.80 -101.00 

6. Середня кількість всіх працівників осіб 11 10 15 17 

7. Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн 1111.00 1210.60 1876.00 175.00 

8. Середньомісячна заробітна плата грн 8416.7 10088.3 10422.2 10294.00 

 
Станом на 30.06.2021: 

прострочена кредиторська заборгованість: відсутня; 
поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 
заборгованість зі заробітної плати, грн : відсутня; 

податки з заробітної плати, грн: відсутня; 
заборгованість з податку на нерухоме майно, грн : відсутня; 

туристичний збір, грн : відсутній; 
фінансова допомога, грн : відсутня; 
інша кредиторська заборгованість: 1 338 000 грн. 

До складу єдиного майнового комплексу державного підприємства не входять об’єкти нерухомості 
та земельні ділянки. 

Майно, передане в оренду, відсутнє. 
На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації. 
Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального 

розвитку» орендує нежитлове приміщення, а саме: кімнату загальною площею 17,0 м2 та частину 

коридору площею 3,62 м2, що розташовані на 2-му поверсі інженерно-лабораторного корпусу, за 



адресою: м. Київ, проспект Соборності, 15/17 відповідно до договору оренди нежитлових приміщень 
від 20.12.2017 № 2017/24с. 

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

здійснює. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 03 вересня 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 «Науково-дослідна 

виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» 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 «Науково-дослідна виробничо-
технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» повинен відповідати вимогам, передбаченим 
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

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

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

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

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 821 000,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 410 500,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 410 500,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 82 100,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 41 050,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 41 050,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок. 
УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-дослідна виробничо-
технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» зобов’язаний від дати переходу права власності 
забезпечити: 

збереження профілю діяльності єдиного майнового комплексу – діяльність у сфері інжинірингу, 
геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, протягом одного року з 

дати переходу права власності на об’єкт приватизації; 



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

що склалися на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації; 
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи власника чи уповноваженого ним 

органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про 
працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 
7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести 

місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації. 

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: Державна казначейська служба України, м. Київ 
Код за ЄДРПОУ 19030825 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: 
у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем його фактичного розташування: м. Київ, проспект 

Соборності, 15/17 за попередньою домовленістю. 
Телефон 067-408-12-93, e-mail:info@strategia.gov.ua. Відповідальна особа: Рубан Юрій Якович. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по м. Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50г, 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 23.07.2021 № 1739. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-28-000001-2. 
Період між аукціонами: 

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

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 8 210,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4 105,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 105,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

prozorroprodazhi-cbd2. 
 


