
Оголошено продаж об’єктів малої приватизації – «Відомості приватизації» № 47 

від 22.09.2021 

 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі лазні загальною 

площею 252,0 м2  за адресою: Вінницька обл., Жмеринський (колишній Шаргородський) р-н, 

с. Деребчин, вул. Заводська, 1р, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Деребчинський 

цукровий завод» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля лазні загальною площею 252,0 м2, що не увійшла 

до статутного капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 00371630), 

(ліквідований), (далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: 23532, Вінницька обл., Жмеринський (колишній Шаргородський) р-н, 

с. Деребчин, вул. Заводська, 1р. 

Балансоутримувач відсутній. 

Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса 

розташування   

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

призначення  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма власності  

та власник  

Будівля 

лазні   

23532, 

Вінницька обл., 

Жмеринський 

(колишній 

Шаргородський) 

р-н, с.Деребчин, 

вул.Заводська, 

1р  

252,0  2101362605000  1274 – будівля 

лазні  

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності від 

16.06.2020 

№ 212712173  

Державна. 

Регіональне 

відділення Фонду 

державного майна 

України по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях (код за 

ЄДРПОУ 

42964094)  

 

Опис об’єкта: одноповерхова будівля лазні загальною площею 252,0 м2, 1955 року побудови, за 

призначенням не використовується тривалий час, стан незадовільний. 

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка 

окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 26.10.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 



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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта 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 – 15750,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 7875,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 7875,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1575,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 787,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 787,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 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 Вінницькій та Хмельницькій 

областях в сумі 3550,00 грнбез урахування ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 

реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 

придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях. 

Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації); 

Рахунок № UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного веску). 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 42964094 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцем розташування 

об’єкта. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя,10, адреса 

вебсайту: http://www.spfu.gov.ua/. 

Телефон (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 

Відповідальна особа: Откідач Тетяна Олексіївна, заступник начальника відділу приватизації 

державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними 



правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях. 

Телефон для довідок (0432) 67-27-46. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях від 15.09.2021 № 1546. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000013-1. 

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 – 157,50 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 78,75 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 78,75 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі «Будинку рибалок» 

літ. «А» з верандою літ. «а», ґанком літ. «а1», ґанком літ. «а2» загальною площею 78,2 м2 за 

адресою: Вінницька обл., Барський р-н, с. Верхівка, вул. Зарічна, 5, що не увійшла до 

статутного капіталу СВАТ «Барське риболовне підприємство «Голуба Нива» та перебуває на 

балансі СТОВ «Прогрес» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля «Будинку рибалок» літ. «А» з верандою літ. «а»,  

ґанком літ. «а1», ґанком літ. «а2» загальною площею 78,2 м2, що не увійшла до статутного 

капіталу  

СВАТ «Барське риболовне підприємство «Голуба Нива», код за ЄДРПОУ 30072357 

(ліквідований),  

(далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Вінницька обл., Барський р-н, с. Верхівка, вул. Зарічна, 5. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: СТОВ «Прогрес», код за ЄДРПОУ 30072357 

(правонаступник: СВАТ «Барське риболовне підприємство «Голуба Нива»), адреса: 23000, 

Вінницька обл., м. Бар, вул. Дімітрова, 39, тел. (04341) 2-19-23. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва   
Адреса  

розташування   

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма власності  

та власник  

Будівля 

«Будинку 

рибалок» 

літ. «А» з 

23044, 

Вінницька 

обл., 

Барський р-н, 

78,2  2005543905101  1212.9 інші 

будівлі для 

тимчасового 

проживання   

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

Державна. 

Регіональне 

відділення 

Фонду 



Назва   
Адреса  

розташування   

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма власності  

та власник  

верандою 

літ. «а», 

ґанком літ. 

«а1», 

ґанком літ. 

«а2»   

с. Верхівка, 

вул. Зарічна, 

5  

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності від 

15.01.2020 

№ 196340177  

державного 

майна України 

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях, код за 

ЄДРПОУ 

42964094  

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля «Будинку рибалок» загальною площею 78,2 м2 з 

верандою літ. «а», ґанками літ. «а1», «а2»; 1952 року побудови. Фундамент бутовий, стіни – блоки, 

покрівля – азбошифер, перекриття дерев’яне, підлога дерев’яна та цементна. Наявне 

електропостачання. Стан задовільний. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 26.10.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта 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 – 18221,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 9110,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 9110,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1822,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 911,05 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 911,05 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

майна України по Вінницькій та Хмельницькій 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 Вінницькій та Хмельницькій 

областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2900,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 

реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 

придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях. 

Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 42964094 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцем розташування 

об’єкта. 

Контактна особа від балансоутримувача: директор СТОВ «Прогрес» Мельник Микола Іванович, 

тел. (04341) 2-19-23. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса 

вебсайту: http://www.spfu.gov.ua/ 

Відповідальна особа: Євсеєнко Тетяна Борисівна, головний спеціаліст відділу приватизації 

державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними 

правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях. 

Телефон для довідок (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях від 15.09.2021 № 1551. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000009-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 182,21 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 91,11 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 91,11 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 із якими адмі-

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі їдальні загальною 

площею 609,9 м2 за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Південна, 51б, 

що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Завод «Промінь» та знаходиться на зберіганні 

ТОВ «Гайсинавтотранс», код за ЄДРПОУ 35536925 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля їдальні загальною площею 609,9 м2, що не 

увійшла до статутного капіталу ВАТ «Завод «Промінь», код за ЄДРПОУ 05476954 

(ліквідований),  

(далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Південна, 51б. 

Назва та контактні дані зберігача: ТОВ «Гайсинавтотранс», код за ЄДРПОУ 35536925, адреса: 

23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Дімітрова, 39, тел. (4334) 2-43-34. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва   
Адреса  

розташування   

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення  права 

власності 

Форма власності  

та власник  

Будівля 

їдальні   

23700, 

Вінницька 

обл., 

Гайсинський 

р-н, 

м. Гайсин, 

вул. Південна, 

51б   

609,9  1793325005208  1230,4 будівлі 

їдальні  

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію прав та 

їх обтяжень від 

23.03.2019 

№ 160751766  

Державна. 

Регіональне 

відділення 

Фонду 

державного 

майна України 

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях, код за 

ЄДРПОУ 

42964094  

 

Об’єкт приватизації – двоповерхова будівля їдальні літ. «Х3» з підвалом літ. «Х3/підвал», 

загальною площею 609,9 м2, 1984 року побудови. Фундамент залізобетонний, стіни цегляні, покрівля 

металева, перекриття залізобетонне, підлога – цементна та плитка, вікна металопластикові, двері 

дерев’яні та металеві. Наявні електропостачання, водопостачання та індивідуальне водяне опалення. 

Стан задовільний. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 09.09.2021 

 

№ 

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)  

1  Фізична 

особа – 

підприємець 

Коліух Дмитро 

Олександрович  

Будівля 

їдальні  

609,9  Надання 

побутових послуг 

населенню 

(сервісне 

обслуговування 

електропобутової 

техніки)  

№ 323-ГТ з 

06.01.2011 

до 31.12.2021  

Відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 15.07.2020 

№ 611, на період 

карантину орендна плата 

становить 89,12 грн  

 

Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна. 



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 26.10.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта 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 – 829464,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 414732,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 414732,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 82946,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 41473,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 41473,20 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

майна України по Вінницькій та Хмельницькій 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 Вінницькій та Хмельницькій 

областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4920,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 

реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 

придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях. 

Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 42964094 



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцем розташування 

об’єкта. 

Контактна особа від зберігача: Мельник Михайло Васильович, тел. 0988265088 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса 

вебсайту: http://www.spfu.gov.ua/. 

Відповідальна особа: Євсеєнко Тетяна Борисівна, головний спеціаліст відділу приватизації 

державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними 

правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях. 

Телефон для довідок (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях від 15.09.2021 № 1549. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000011-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 8294,64 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4147,32 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4147,32 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 із якими адмі-

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях  про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі їдальні-клубу 

загальною площею 439,3 м2 за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Махаринці, 

вул. Центральна, 5, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Махаринецький цукровий 

завод», код за ЄДРПОУ 34377354 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля їдальні-клубу загальною площею 439,3 м2,  

що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Махаринецький цукровий завод»,  

код за ЄДРПОУ 34377354 (ліквідований) (далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Махаринці, вул. Центральна, 5. 

Балансотримач відсутній. 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма власності  

та власник  

Будівля 

їдальні-

клубу   

22141, 

Вінницька обл., 

Козятинський р-

н, с. Махаринці, 

вул. Центральна, 

5  

439,3  2005413105101  1230.4 будівлі 

їдальні  

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності 

від 11.01.2020 

№ 195981354  

Державна. 

Регіональне 

відділення Фонду 

державного 

майна України по 

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях, код за 

ЄДРПОУ 

42964094  

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова цегляна будівля їдальні-клубу загальною площею 439,3 м2 з 

прибудовами літ. а, а1, а2, погребом літ. п/а1 та ґанком. Рік побудови – 1940. Фундамент бутовий, 

стіни цегляні, покрівля – азбестові листи, перекриття – дерево, підлога – плитка та дошка. Стан 

незадовільний. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 26.10.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта 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 – 109825,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 54912,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 54912,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 10982,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 5491,25 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 5491,25 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

 

 



УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

майна України по Вінницькій та Хмельницькій 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 Вінницькій та Хмельницькій 

областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 3000,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 

реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 

придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях. 

Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 42964094 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцем розташування 

об’єкта. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса 

вебсайту: http://www.spfu.gov.ua/. 

Відповідальна особа: Євсеєнко Тетяна Борисівна, головний спеціаліст відділу приватизації 

державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними 

правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях. 

Телефон (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях від 15.09.2021 № 1550. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000008-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 1098,25 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 549,13 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 549,13 грн. 

 

 

 

 



Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

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

працівників загальною площею 677,5 м2 за адресою: Вінницька обл., Тульчинський (колишній 

Піщанський) р-н, с. Попелюхи, вул. Тараса Шевченка, 66-А, що перебуває на балансі ПрАТ 

«Сад України» (код за ЄДРПОУ 00414316) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будинок для сезонних працівників загальною площею 

677,5 м2 (далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський (колишній Піщанський) р-н, с. Попелюхи, 

вул. Тараса Шевченка, 66-А. 

Назва балансоутримувача та його контактні данні: ПрАТ «Сад України» (код за ЄДРПОУ 

00414316), адреса: Вінницька обл., Тульчинський (колишній Піщанський) р-н, с. Дмитрашківка, 

вул. Садова, 1, телефон (04349) 2-63-38. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса 

розташування   

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання 

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма власності  

та власник  

Будинок 

для 

сезонних 

працівників  

23434, 

Вінницька 

обл., 

Тульчинський 

(колишній 

Піщанський) 

р-н, 

с. Попелюхи, 

вул. Тараса 

Шевченка, 

66-А  

677,5  2139556705232  1212.9 інші 

будівлі для 

тимчасового 

проживання  

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

№ 221356047 

від 25.08.2020  

Державна. 

Регіональне 

відділення 

Фонду 

державного 

майна України 

по Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях (код за 

ЄДРПОУ 

42964094)  

 

Обєкт приватизації – двоповерхова будівля літ. «А», з прибудовою літ. «а», загальною площею 

677,5 м2 та вхідними майданчиками літ. «а1», «а2». Рік побудови – 1990. Фундамент бутобетонний, 

стіни з блоку черепашника, покрівля шиферна, перекриття залізобетонні, підлога дощата. 

Електропостачання наявне, водопровід та каналізація відсутні. Фізичний знос – 40%. Стан 

задовільний. Земельна ділянка окремо не виділена. Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 26.10.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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



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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта 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 – 299455,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 149727,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 149727,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 29945,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 14972,75 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 14972,75 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 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 Вінницькій та Хмельницькій 

областях в сумі 5350,00 грн (без урахування ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 

реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 

придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях. 

Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації); 

Рахунок № UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску). 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 42964094 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцем розташування 

об’єкта. 

Контактна особа від балансоутримувача: Колісник Володимир Климович, генеральний директор 

ПрАТ «Сад України», телефон (04349) 2-63-38, E-mail: alekspodd_sad@ukr.net. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, 



адреса вебсайту: http://www.spfu.gov.ua/, телефон для довідок (0432) 67-27-46, е-mail: 

vinnytsia@spfu.gov.ua. 

Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна, головний спеціаліст відділу приватизації 

державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними 

правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях від 15.09.2021 № 1544. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000002-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 2994,55 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1497,28 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1497,28 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

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

їдальні, готелю та підвалу, ґанків, сходів загальною площею 602,2 м2 за адресою: Вінницька 

обл., Вінницький (колишній Літинський) р-н, с. Уладівка, вул. Заводська, 2, що не увійшли до 

статутного капіталу ВАТ «Уладівський цукровий завод» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлові приміщення їдальні, готелю та підвалу, ґанків, 

сходів загальною площею 602,2 м2 що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Уладівський 

цукровий завод», код за ЄДРПОУ 371854 (ліквідований), (далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Вінницька обл., Вінницький (колишній Літинський) р-н, с. Уладівка, 

вул. Заводська, 2. 

Балансотримач відсутній. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса  

розташування   

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма власності  

та власник  

Нежитлові 

приміщення 

їдальні, 

готелю та 

підвалу, 

22320, 

Вінницька 

обл., 

Вінницький 

(колишній 

602,2  2101097205224  1230.4 будівлі 

їдальні  

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

Державна. 

Регіональне 

відділення Фонду 

державного майна 

України по 



Назва   
Адреса  

розташування   

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма власності  

та власник  

ґанків, 

сходів  

Літинський) р-

н, с. Уладівка, 

вул. Заводська, 

2  

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

№ 212713191 

від 

16.06.2020  

Вінницькій та 

Хмельницькій 

областях, код за 

ЄДРПОУ 

42964094  

 

Об’єкт приватизації – нежитлові приміщення їдальні, готелю та підвалу, ґанки, сходи загальною 

площею 602,2 м2 (у т. ч. підвал літ. «п/А» пл. 58,9 м2, приміщення на першому поверсі з № 1 до 

№ 15 заг. пл. 323,4 м2, приміщення на другому поверсі з № 1 до № 13 заг. пл. 219,9 м2), які 

розташовані в двоповерховій будівлі літ. «А», 1979 року побудови. Фундамент бутовий, стіни 

цегляні, покрівля шиферна, перекриття бетонні, опалення водяне (демантовано). Електропостачання 

наявне, водопровід та каналізація відсутні. Стан незадовільний. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 26.10.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта 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 – 310735,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 155367,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 155367,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 31073,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 15536,75 грн (без урахування ПДВ); 

подання цінових пропозицій – 15536,75 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

 

 

 

 



УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 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 Вінницькій та Хмельницькій 

областях в сумі 4000,00 гривень (без урахування ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 

реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 

придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях. 

Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації); 

Рахунок № UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску). 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 42964094 

Призначення платежу: (обов’язк’ово вказати за що) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцем розташування 

об’єкта. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/, телефон для довідок (0432) 67-27-46, е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 

Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна, головний спеціаліст відділу приватизації 

державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними 

правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях від 15.10.2021 № 1545. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000005-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 3107,35 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1553,68 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1553,68 грн. 

 

 

 

 



Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій  

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

комплексу нежитлових приміщень, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., 

Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а, що 

перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код 

ЄДРПОУ 02360926) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: комплекс нежитлових приміщень. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, 

вул. Незалежності України (Леніна), 2а. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській 

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

333240, 333264. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа, м2   

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

Комплекс 

нежитлових 

приміщень  

Кіровоградська 

обл., 

Олександрівський 

район, 

смт Олександрівка, 

вул. Незалежності 

України (Леніна), 

2а  

121,7  1392199435205  1220.1 Будівлі 

органів 

державного та 

місцевого 

управління  

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

№ 103296359 

від 

10.11.2017  

Державна, 

Державна 

служба 

статистики 

України,  

(код 

ЄДРПОУ 

37507880)  

 

До складу комплексу нежитлових приміщень входять: одноповерхове приміщення адмінбудівлі з 

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

колодязь (літ. Д). Рік побудови – 1987. Фундаменти адмінбудівлі – стрічкові великоблочні; стіни та 

перегородки – цегляні; перекриття та покриття – залізобетонні плити, в прибудові – дерев’яно-

балочне; покрівля із азбестоцементних листів; підлога дерев’яна. Водопостачання та каналізація 

відсутні, система опалення та електропостачання – в неробочому стані, газопостачання – підведене 

на ділянці. Стан адмінбудівлі з добудовою (літ. Аа) – незадовільний. 

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

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

 



Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа, 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною 

ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

Кіровоградська 

обл., 

Олександрівський 

район, 

смт Олександрівка, 

вул. Незалежності 

України (Леніна), 

2а  

642  3520555100:50:024:0001  Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

органів 

державної 

влади та 

місцевого 

самоврядування  

Державна, Витяг з 

Державного 

земельного 

кадастру про 

земельну ділянку 

№ НВ-

3512026332020 від 

24.11.2020; 

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: 22 жовтня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

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

розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт Олександрівка, 

вул. Незалежності України (Леніна), 2а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у 

Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926) (далі – об’єкт приватизації), здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 

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

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

року № 432 (із змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 280 100,00 грн (без урахування ПДВ); 

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

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 140 050,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 

 

 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 28 010,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 14 005,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

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

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуг, 

наданих суб’єктами оціночної діяльності, що були залучені для проведення оцінки об’єкта 

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-

продажу) в сумі 8 710,00 грн (вісім тисяч сімсот десять гривень 00 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

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 Фонд державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску). 

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

області. 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

об’єкта приватизації: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, 

вул. Незалежності України (Леніна), 2а. 

Контактна особа: представник балансоутримувача – Скріпнік Павло Всеволодович, телефон (050) 

321-8-555, адреса електронної пошти: gus@kr.ukrstat.gov.ua. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 

6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html. 

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 

областях: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2. Час роботи: понеділок – четвер 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 13.09.2021 № 12/01- 208. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000001-1. 

 



Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 2 801,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 400,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 400,50 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

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

загальною площею 227,3 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., 

Олександрівський р-н, с. Бовтишка, вул. Соснова (вул. Радгоспна), 18 та перебуває на балансі 

Приватного підприємства ім. Раєвського  

(код за ЄДРПОУ 23100218) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

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

Радгоспна), 18. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Приватне підприємство ім. Раєвського (код за 

ЄДРПОУ 23100218), адреса: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, с. Бовтишка, 

вул. Центральна (вул. Леніна), 15 (перебуває в стані припинення з 26.04.2011). 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа, м2  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання 

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

Нежитлова 

будівля   

Кіровоградська 

обл., 

Олександрівський 

р-н, с. Бовтишка, 

вул. Соснова 

(вул. Радгоспна), 

18  

227,3  1777630935205  1212.9 Інші 

будівлі для 

тимчасо-вого 

проживання не 

класифіковані 

раніше   

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності 

№158243386 від 

04.03.2019  

Державна, 

Фонд 

державного 

майна 

України, 

(код за 

ЄДРПОУ 

00032945)  

 

Об’єкт приватизації – нежитлова будівля загальною площею 227,3 м2. Рік побудови – 1978, 

фундаменти бутові, стіни та перегородки цегляні, перекриття – з/бетонні плити, підлога земляна, 

покрівля відсутня. Системи інженерного забезпечення відсутні. Стан об’єкта – незадовільний. 

Земельна ділянка не сформована. 

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: 22 жовтня 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 – нежитлова будівля загальною площею 227,3 м2, що 

розташований за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, с. Бовтишка, вул. Соснова 

(вул. Радгоспна), 18 (далі – об’єкт приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 50 130,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 25 065,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 25 065,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5 013,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 506,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 506,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на 

оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки 

об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-

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

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

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 Фонд державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску). 



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

області. 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

обл., Олександрівський р-н, с. Бовтишка, вул. Соснова (вул. Радгоспна), 18 за попередньою 

домовленістю з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях. Контактна особа: Восковщук Валентина Миколаївна, 

телефон 0522 332579. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, 

вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html. 

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 

областях: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2. 

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, 

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 13.09.2021 № 12/01-207. 

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

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

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 501,30 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 250,65 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 250,65 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

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

нежитлової будівлі у складі: адміністративна будівля літера «Б-3» загальною площею 

3028,9 м2, гараж літера «В-1» площею 149,5 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., 

м. Токмак, вул. Дружби, 230 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля у складі: адміністративна будівля 

літера «Б-3» загальною площею 3028,9 м2, гараж літера «В-1» площею 149,5 м2. 

Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Токмак, вул. Дружби, 230. 



Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у Запорізькій області 

(код за ЄДРПОУ 02360576), адреса: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75, 

тел. (061) 787-60-41. 

Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання 

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

Адмініст-

ративна 

будівля літера 

«Б-3» 

загальною 

площею 

3028,9 м2, 

гараж літера 

«В-1» 

площею 

149,5 м2  

Запорізька 

обл. 

м. Токмак, 

вул. Дружби, 

230  

3178,4  1189894323110  1220.1 будівлі 

органів 

державного та 

місцевого 

управління  

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

порав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності, 

індексний номер 

149512418 від 

14.12.2018  

Державна, 

Державна 

служба 

статистики 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37507880)  

 

Об’єкт приватизації – нежитлова адміністративна будівля, розташована в центральній частині 

вулиці Дружби міста Токмак. В зоні пішохідної доступності розташовані міська рада, міська лікаря, 

шкільні та дошкільні заклади, підприємства торгівлі, громадського харчування та сфери надання 

послуг. 

Будівля літера «Б-3» – триповерхова цегляна адміністративна будівля з підвалом, забезпечена 

всіма інженерними мережами крім газу. Фундамент – залізобетонні блоки, стіни та перегородки 

цегляні, перекриття – залізобетонні плити, покрівля – сумісна, рулонна, м’яка. Частина вікон – 

металопластикові, частина – дерев’яні. Вхідні двері металеві, внутрішні двері дерев’яні. Наявне 

паркування. 

Гараж літера «В-1» – одноповерхова цегляна будівля, забезпечена електропостачанням, 

водопостачанням, каналізацією. Фундамент – бетонний, стіни та перегородки цегляні, перекриття – 

залізобетонні плити, покрівля – сумісна, рулонна, м’яка. 

Відомості про земельну ділянку 

Н
аз

в
а 

 

Адреса  

розташування 

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер  

земельної ділянки  

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма власності, підстава на 

право користування  

земельною ділянкою, 

інформація про обтяження 

З
ем

ел
ь
н

а 
 д

іл
я
н

к
а 

Запорізька 

обл. 

м. Токмак, 

вул. Дружби, 

230  

2674,0  2311000000:01:013:0215  Для будівництва 

та 

обслуговування 

будівель органів 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування, 

для 

розташування 

адмініст-

ративної будівлі 

та гаражів  

Державна, Державний акт на 

право постійного користування 

земельною ділянкою від 

12.09.2007 серія ЯЯ № 113207, 

Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію іншого 

речового права, індексний 

номер витягу 115289315 

виданий 26.02.2018, 

інформація про обтяження 

земельної ділянки відсутня  

 

 

 



Перелік майна, яке передано в оренду, станом на 06.09.2021 

№ 

з/п  
Орендар  Назва об’єкта оренди  

Орендована 

площа (м2)  

Цільове 

призначення 

оренди  

Реквізити договору 

оренди та термін 

його дії  

Орендна 

плата за 

1 м2 на 

місяць 

без ПДВ 

(грн)  

1  Відділ 

культури і 

туризму 

Токмацької 

районної 

державної 

адмініст-

рації, код за 

ЄДРПОУ 

20508255  

Кабінет № 3 площею 

48,0 м2; кабінет № 14 

площею 31,4 м2; кабінет 

№ 21 площею 27,4 м2; 

кладова № 22 площею 

5,8 м2; частина 

приміщення загального 

користування № 2 

площею 17,4 м2   

130,0  Розміщення 

співробітників 

відділу 

культури і 

туризму 

Токмацької 

районної 

державної 

адміністрації  

Договір № 3787/д 

від 18.02.2019, строк 

дії: до 16.02.2022 

включно  

1 грн на 

рік  

2  Фізична 

особа – 

підприємець  

Нежитлове приміщення 

№ 3 першого поверху 

триповерхової будівлі  

15,9  Інше 

використання 

нерухомого 

майна 

(розміщення 

майстерні з 

виготовлення 

печаток та 

штампів)   

Договір № 3458/д від 

29.12.2015, із 

змінами, строк дії: 

до 26.12.2021 

включно  

38,71  

3  Головне 

управління 

ДПС у 

Запорізькій 

області, код 

за ЄДРПОУ 

43143945  

Нежитлові приміщення в 

нежитловому будинку: на 

першому поверсі: кімнати 

№ 0, 16-18, 20, 21, 23, 32, 

40, 41, 45-48, 50-52, 

коридори № 1, 19, 25-28, 

30, 34, 35, 38, 42, 44, 

частина коридору № 2-5, 

кладова № 22, 31, 33, 37, 

49, туалет № 29, 36, 

сходова клітка № 39, ліфт 

№ 43; частина 

приміщення загального 

користування № 12-1, 13-

1, 15-1 – площею 

469,5 м2; на третьому 

поверсі: кімнати № 3, 6-

10, 12, 15-20, 23-28, 

коридори № 2, 5, 11, 22, 

29-31, 34-36, кладова 

№ 33, 39, туалет № 32, 37, 

38, сходова клітка № 1, 

21, ліфт № 4 – площею 

765,4 м2; частина 

нежитлових приміщень 

гаража: кімната № 1, 2, 8, 

коридор № 3, 4, 6, 

кладова № 5, туалет 

1327,4  Розміщення 

службових 

приміщень  

Договір № 1918/д від 

04.04.2006, із 

змінами, строк дії: до 

26.03.2021 включно 

(договір припинено 

27.03.2021, акт 

повернення з оренди 

нерухомого майна не 

підписано орендарем 

та 

балансоутримувачем)  

1 грн на 

рік  



№ 

з/п  
Орендар  Назва об’єкта оренди  

Орендована 

площа (м2)  

Цільове 

призначення 

оренди  

Реквізити договору 

оренди та термін 

його дії  

Орендна 

плата за 

1 м2 на 

місяць 

без ПДВ 

(грн)  

№ 7 – площею 92,5 м2 

 

Згідно з частиною четвертою статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ БЕЗ УМОВ: 25 жовтня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 

проведення електронного аукціону. 

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

Приватизація нежитлової будівлі у складі: адміністративна будівля літера «Б-3» загальною 

площею 3028,9 м2, гараж літера «В-1» площею 149,5 м2 за адресою: Запорізька обл., м. Токмак, 

вул. Дружби, 230 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 10.05.2018 № 432, 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 – 14 258,68 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 7 129,34 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 7 129,34 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 1 425,87 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 712,93 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 712,93 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних 

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

такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA958201720355549003000055549 



Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного 

покупця здійснюється за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA748201720355219003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

знаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Токмак, вул. Дружби, 230. 

Відповідальна особа: Музика Олена Володимирівна, тел. (061) 787 60 41, e-mail: 

buh.stat.zp@gmail.com. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226 07 76. 

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua. 

Контактна особа: Ткаченко Ольга Анатоліївна, тел.: (061) 226 07 76, e-mail: 

reform2_23@spfu.gov.ua, olha.tkachenko@spfu.gov.ua. 

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

містить повну інформацію щодо об’єкта приватизації, переглянути її можливо за посиланням: 

http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/default.aspx#12976. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 10.09.2021 № 12/1-560. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-19-000008-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 142,59 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 71,29 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 71,29 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

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

овочесховища літ. А-1, з прибудовами – літ. А’-1, А2-2, загальною площею 1 083,4 м2, 

вентшахтою літ. а’-1, ґанком літ. а, навісами – літ. А’, Б, воротами – № 1, № 2 за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Свободи, 187 Б, що перебуває на балансі ПрАТ 

«Дніпровський металургійний завод» (код за ЄДРПОУ 05393056) 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля овочесховища літ. А-1, з прибудовами –  

літ. А’-1, А2-2, загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а’-1, ґанком літ. а, навісами –  

літ. А’, Б, воротами – № 1, № 2. 

Місцезнаходження: м. Дніпро, просп. Свободи, 187Б. 

Назва балансоутримувача: ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (код за ЄДРПОУ 

05393056), адреса: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3, телефон/факс: (0562) 794-83-01/(0562) 

794-81-02. 

Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно) 

Назва   

Адреса  

розташуван

ня 

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціональ

не 

використання  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма власності  

та власник  

Будівля 

овочесховищ

а літ. А-1, з 

прибудовами

 – літ. А’-1, 

А2-2, 

вентшахтою 

літ. а’-1, 

ґанком літ. а, 

навісами – 

літ. А’, Б, 

воротами – 

№ 1, № 2  

м. Дніпро, 

просп. 

Свободи, 

187 Б   

1 083,4  37247318  104 – Об’єкти 

торгівлі та 

громадського 

харчування   

Витяг про 

державну 

реєстрацію прав 

від 30.07.2012 

реєстраційний 

номер: 34988499 

на підставі 

постанови 

Дніпропетровсько

го апеляційного 

господарського 

суду № б/н від 

26.01.2010  

Державна, в особі 

Регіонального 

відділення Фонду 

державного 

майна України по 

Дніпропетровські

й, Запорізькій та 

Кіровоградській 

областях (код 

ЄДРПОУ 

42767945)*  

______________________ 

*Згідно з наказом Фонду державного майна України від 17.01.2019 № 39 є правонаступником 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. 

 

 

Об’єкт приватизації – окремо розташована одноповерхова будівля овочесховища літ. А-1, з 

прибудовами – літ. А’-1, А2-2, загальною площею 1 083,4 м2, з вентшахтою літ. а’-1, ґанком літ. а, 

навісами – літ. А’, Б, воротами – № 1, № 2. Рік побудови – 1990. Фундамент під будівлею 

залізобетонний, стіни шлакоблочні, ворота та навіси металеві. Газопостачання, опалення відсутнє. 

Будівля не використовується. 

Земельна ділянка під об’єкт не виділена. 

Договори оренди, укладені щодо об’єкта відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 19 жовтня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 

системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 

проведення електронного аукціону. 

 

 



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

Приватизація будівлі овочесховища літ. А-1, з прибудовами – літ. А’-1, А2-2, загальною площею 

1 083,4 м2, вентшахтою літ. а’-1, ґанком літ. а, навісами – літ. А’, Б, воротами – № 1, № 2 за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Свободи, 187 Б, здійснюється відповідно до вимог Закону 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 1 760,26 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 880,13 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 880,13 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 176,03 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 88,01 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 88,01 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок № UA958201720355549003000055549 

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

області. 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок: № UA748201720355219003000055549. 

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

області. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

з організатором аукціону за місцем розташування об’єкта. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, 

к. 36, www.spfu.gov.ua. Час роботи з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 

до 13.45, адреса вебсайта: тел. (056) 744-11-41. 



Контактна особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта – Олійник Наталія 

Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 

областях від 09.09.2021 № 12/01-173-РП. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-08-19-000014-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 17,60 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 8,80 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 8,80 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській 

областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу 

державного підприємства «Часів-Ярська державна геологорозвідувальна партія» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Часів-Ярська державна геологорозвідувальна партія» (ДП «ЧАСІВ-ЯРСЬКА ДГРП») 

Місцезнаходження: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м. Часів-Яр, вул. Привокзальна, 23. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00193766. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021: 5 осіб. 

Основним видом діяльності відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із 

технічного консультування в цих сферах (основний КВЕД – 71.12). 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018 – 30.06.2021 – 1511,00 тис. грн, у 

тому числі експортної – . 

Основна номенклатура продукції: (виконання бурових робіт ) 1511,00 тис. грн, у тому числі 

експортної: – . 

Обсяг та основна номенклатура продукції 

(робіт, послуг) 

Період  Загальний дохід, тис. грн  
Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн  

2018 р.  380, 00  380, 00  

2019 р.  466,00  466,00  

2020 р.  423,00  423,00  

6 міс. 2021 р.  242,00  242,00  



 

Основні показники господарської діяльності підприємства  

за останні три роки та останній звітний період 

№ 

з/п  
Показники  

Од. 

 виміру  

2018 

р.  

2019 

р.  

2020 

р  

І 

півріччя 

2021 р.  

1.  Активи (форма № 1, рядок 1300)  тис. грн  116,0  128,0  154,0  279,0  

1.1  Необоротні активи  тис. грн  72,0  60,0  68,0  60,0  

1.1.1  Балансова вартість нематеріальних активів  тис. грн  4,0  4,0  4,0  4,0  

1.1.2  Балансова вартість незавершених капітальних 

інвестицій  

тис. грн  –   –   –   –   

1.1.3  Балансова вартість основних засобів  тис. грн  68,0  56,0  64,0  56,0  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн  –   –   –   –   

1.2  Оборотні активи  тис. грн  44,0  68,0  86,0  219,0  

1.2.1  запаси  тис. грн  26,0  31,0  26,0  34,0  

1.2.2  сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 

1125 + 1130 + 1135 + 1140 + 1145 + 1155)  

тис. грн  3,0  6,0  19,0  44,0  

1.2.3  Гроші (форма № 1, рядок 1165)  тис. грн  15,0  31,0  41,0  141,0  

1.2.4  Витрати майбутніх періодів  тис. грн  –   –   –   –   

1.2.5  Інші оборотні активи (форма № 1, рядок 1190)  тис. грн  –   –   –   –   

2.  Пасиви  тис. грн  116,00  128,0  154,0  279,0  

2.1  Власний капітал (форма № 1, рядок 1495)  тис. грн  82,0  69,0  4,0  -55,0  

2.2  Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595)  тис. грн  18,0  18,0  18,0  18,0  

2.3  Поточні зобов’язання, в тому числі:  тис. грн  16,0  41,0  132,0  316,0  

2.3.1  поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма 

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

тис. грн  16,0  41,0  132,0  316,0  

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  380,0  466,0  423,0  242,0  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  380,0  466,0  423,0  242,0  

3.2  Інші операційні доходи  тис. грн  –   –   –   –   

3.3  Інші фінансові доходи  тис. грн  –   –   –   –   

3.4  Інші доходи  тис. грн  –   –   –   –   

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн  406,0  479,0  508,0  301,0  

4.1  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  173,0  234,0  259,0  142,0  

4.2  Адміністративні витрати  тис. грн  227,0  239,0  249,0  159,0  

4.3  Витрати на збут  тис. грн  –   –   –   –   

4.4  Інші операційні витрати  тис. грн  2,0  1,0  –   –   

4.5  Інші витрати  тис. грн  –   –   –   –   

4.6  Витрати з податку на прибуток  тис. грн  4  5  –   –   



5.  Чистий прибуток (збиток)  + ,-  тис. грн  -26,0  -13,0  -85,0  -59,0  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  5  5  5  5  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн  219,0  271,0  298,0  186,0  

8.  Середньомісячна заробітна плата  грн  3650,0  4516,7  4966,7  6200,0  

 

Станом на 30.06.2021: 

прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 

Поточна кредиторська заборгованість – 316,0 тис. грн, у тому числі: 

заборгованість із заробітної плати – 74,0 тис. грн; 

податки із заробітної плати – 6,0 тис. грн; 

розрахунки з бюджетом – 16,0 тис. грн; 

за одержаними авансами – 215,0 тис. грн; 

із внутрішніх розрахунків – 5,0 тис. грн. 

Відомості про об’єкти (нерухоме майно),  

що входять до складу єдиного майнового комплексу  

ДП «ЧАСІВ-ЯРСЬКА ДГРП» 

Назва  

 

Адреса  

розташування  

 

Загальн

а площа 

(м2) 

 

Реєстраційний 

номер 

 

Функціональн

е 

використання 

 

Підстава 

виникненн

я права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власник 

 

Єдиний майновий 

комплекс ,  

що складається з: 

будівля контори 

будівля 

лабораторії 

будівля 

геологічного 

відділу 

будівля 

трансформаторно

ї підстанції 

автомобільний 

бокс 

металева огорожа 

асфальтове 

покриття 

Донецька область,  

Бахмутський р-н,  

м. Часів Яр,  

вул. Привокзальн

а буд. 23 

 

 

 

608,4 

193,9; 

129,7; 

60,4; 

27,7; 

196,7 

239321781420

9 

 

Нежитлове 

приміщення 

 

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

від 

09.04.2021 

№ 10-15-

7954 

 

Державна, 

держава 

України в 

особі 

Фонду 

державног

о майна 

України 

 

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва   
Адреса 

розташування   

Площа 

земельної 

ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки   

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право  

користування 

земельною ділянкою,  

інформація про 

обтяження 

Земельна 

ділянка  

Донецька область, 

Бахмутський р-н, 

м. Часів Яр, 

вул. Привокзальна 

буд. 23  

0,36  1410370600:00:002:0121  Розміщення і 

обслуговування 

виробничої 

бази  

Державний акт на 

право постійного 

користування 

землею від 

07.07.1998  

 



Відомості про рухоме майно, 

що входить до складу єдиного майнового комплексу 

№ 

з/п  

Транспортні засоби та 

спецтехніка  
Рік випуску  

Марка та модель транспортного 

засобу/спецтехніки  

1  Вантажний автомобіль  1985  ЗІЛ-131 №187-18 ЕВ  

2  Вантажний автомобіль  1976  ЗІЛ-131 №085-98 ЕВ  

3  Автопричіп  1982  ГКБ-817 № 213-05 ЕА  

4  Вантажний автомобіль  1987  ЗІЛ-131№213-16 ЕВ  

5  Легковий автомобіль  2007  ГАЗ-31105 «Волга» АН № 06-33  

6  Бурова установка  1986  КАМАЗ № 085-93 ЕВ  

7  Бурова установка   1989  Бурова установка ЗІЛ-131 № 24-97 ДОХ  

8  Причіп   1989  ГКБ-817 № 36-81 ДЕ  

9  Бурова установка   1991  КАМАЗ № 213-17ЕВ  

 

Підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 

середовище. 

Договори оренди відсутні. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22 жовтня 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 ДП «ЧАСІВ-ЯРСЬКА ДГРП» 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 ДП «ЧАСІВ-ЯРСЬКА ДГРП» 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 – 279 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 139 500,00 грнивень (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 139 500,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 27 900,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 13 950,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 13 950,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок (сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 1 січня поточного року). 

УМОВИ ПРОДАЖУ 

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Часів-Ярська державна 

геологорозвідувальна партія» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити: 

недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника 

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

звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про 

працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»); 

протягом шести місяців погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої 

кредиторської заборгованості підприємства, що склалися на дату переходу до покупця права 

власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та 

розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код ЄДРПОУ 43023403 

в іноземній валюті: 

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

областях 

Код за ЄДРПОУ: 43023403 

Валюта рахунка – EUR 

№ рахунка UA353510050000025206763799300 

Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696 UKRSIBBANKANDRIIVSKASTREET 2/12 

KYIV, UKRAINESWIFT – КОД: KHABUA2K 

Банк – посередник – BNPPARIBASSAParis, FRANCE SWIFT – код:BNPAFRPP 

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка UA 353510050000025206763799300 

Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696 

UKRSIBBANKANDRIIVSKASTREET 2/12 KYIV, UKRAINESWIFT – КОД : KHABUA2K 

Банк – посередник – BNPPARIBASU.S.A. – New York Branch New York, USA SWIFT – код: 

BNPAUS3N 

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



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у понеділок з 8.00 до 14.00, попередньо узгодивши за 

телефоном. 

Телефон 050-470-28-51, відповідальна особа: Мармута Сергій Паволович; 

095-524-01-17, відповідальна особа Стоміна Ольга Леонтьєвна 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій та Луганській областях, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 

www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Контактна особа: Попова Оксана Вікторівна, E-mail: 

oksana.popova@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 Донецькій та Луганській 

областях від 10.09.2021 № 01828. 

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

підлягають приватизації в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-03-000012-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 2790,00 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 1395,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1395,00 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. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській 

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

загальною площею 442,3 м2 за адресою: Луганська обл., Станично-Луганський р-н, 

смт Станиця Луганська, вул. Центральна (вул. Леніна), 53 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративна будівля загальною площею 442,3 м2. 

Місцезнаходження: Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт Станиця Луганська, 

вул. Центральна (вул. Леніна), 53. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у Луганській області 

(код за ЄДРПОУ 02359834), адреса: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32-а, 

тел. (06452) 4-42-27. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

призначення  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

Адмініст-

ративна 

будівля 

Луганська обл., 

Станично-

Луганський р-н, 

442,3  2147890544248  12 Будівлі 

нежитлові   

Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

Державна, 

Державна 

служба 



Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

призначення  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

загальною 

площею 

442,3 м2  

смт Станиця 

Луганська, 

вул. Центральна 

(вул. Леніна), 

53  

майно про 

реєстрацію права 

власності від 

18.08.2020 

№ 220646439  

статистики 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

02359834)  

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова нежитлова будівля з напівпідвалом (рік побудови – 1914), 

підвалом, прибудовою та тамбуром (рік побудови – 1960). Комунікації відсутні (відрізані). Покрівля 

пошкоджена. Будівля не використовується з 2015 року. 

Інформація про земельну ділянку відсутня. 

Договори оренди щодо об’єкта або його частин не укладались. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21 жовтня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 

проведення електронного аукціону. 

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

Приватизація адміністративної будівлі загальною площею 442,3 м2 за адресою: Луганська обл., 

Станично-Луганський р-н, смт Станиця Луганська, вул. Центральна (вул. Леніна), 53 здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; 

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

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 

№ 432 (із змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 479 600,00 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 239 800,00 грн(без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 239 800,00 грн (без ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 47 960,00 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 23 980,00 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 23 980,00 грн (без ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

об’єкт приватизації компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по 

Донецькій та Луганській областях витрати, понесені на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 

діяльності, що був залучений для проведення оцінки адміністративної будівлі загальною площею 

442,3 м2 за адресою: Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт Станиця Луганська, 



вул. Центральна (вул. Леніна), 53, у розмірі 4 300,00 грн (чотири тисячі триста 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 

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 Донецькій та Луганській 

областях 

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем електронного аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код ЄДРПОУ 43023403 

в іноземній валюті: 

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

областях, код ЄДРПОУ 43023403 

Валюта рахунка – EUR 

№ рахунка: UA353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

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

KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: BNPAFRPP 

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка: UA353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

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

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

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

SWIFT–код: BNPAUS3N 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

приватизації: Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт Станиця Луганська, вул. Центральна 

(вул. Леніна), 53. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та 

Луганській областях, адреса: м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, 

тел. (057) 700-03-14. 

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Сидоренко Наталія 

Володимирівна – заступник начальника Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Луганській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та 

Луганській областях-начальник відділу приватизації, управління державним майном та 

корпоративними правами, тел.: (06452) 4-23-47, адреса ел. пошти: n.sydorenko@spfu.gov.ua. 

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

privatization.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях від 07 вересня 

2021 року № 13-364. 



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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-11-000004-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 4 796,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 398,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 398,00 грн. 

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. 

ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального 

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

Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – Цілісного майнового 

комплексу державного підприємства «Бучацький мальтозний завод» (код за ЄДРПОУ 

00375148) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: Цілісний майновий комплекс державного підприємства  

«Бучацький мальтозний завод» (далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Тернопільська область, м. Бучач, вул. Степана Бандери, 2. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00375148. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021 – 155 осіб. 

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є дистиляція, ректифікація та змішування 

спиртних напоїв. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 2019 років: господарська діяльність не 

здійснювалась, 2020 року – 65 369,0 тис. грн та І півріччя 2021 року – 166 365,0 тис. грн, у тому числі 

експортної: 2020 року – 681,0 тис. грн та І півріччя 2021 року – 4 102,4 тис. грн. 

Основна номенклатура продукції: спирт етиловий ректифікований, послуги по зберіганню та здачі 

в оренду майна, у тому числі експортної – фракція головна етилового спирту. 

Обсяг та основна номенклатура продукції 

(робіт, послуг) 

Період  Загальний дохід, тис. грн  
Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн  

2018 рік  –  –  

2019 рік  –  –  

2020 рік  65 369,0  63 901,5  

І півріччя 2021 року  166 372,0  166 291,7  

 

 



Основні показники господарської діяльності підприємства  

за останні три роки та останній звітний період 

№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  

2018 

р.  

2019 

р.  
2020 р.  

І 

півріччя 

2021 р.  

1.  Активи (форма № 1, рядок 1300)  тис. грн  –  –  27 363  34 744  

1.1.  Необоротні активи  тис. грн  –  –  7 828  9 926  

1.1.1.  Балансова вартість нематеріальних активів  тис. грн  –  –  376  131  

1.1.2.  Балансова вартість незавершених капітальних 

інвестицій  

тис. грн  –  –  883  1 409  

1.1.3.  Балансова вартість основних засобів  тис. грн  –  –  6 569  8 386  

1.1.4.  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн  –  –  –  –  

1.2.  Оборотні активи  тис. грн  –  –  19 535  24 818  

1.2.1.  Запаси  тис. грн  –  –  9 549  18 236  

1.2.2.  сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 

1125 + 1130 + 1135 + 1140 + 1145 + 1155)  

тис. грн  –  –  7 477  5 646  

1.2.3.  гроші (форма №1, рядок 1165)  тис. грн  –  –  –  751  

2.   Пасиви  тис. грн  –  –  27 363  34 744  

2.1.  Власний капітал (форма №1, рядок 1495)  тис. грн  –  –  (17 144)  (17 144)  

2.2.  Довгострокові зобов’язання (форма 1, рядок 1595)  тис. грн  –  –  –  –  

2.3.  Поточні зобов’язання, в тому числі:  тис. грн  –  –  44 507  51 888  

2.3.1.  поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма 

№1, рядок 1695-1660-1665-1670)  

тис. грн  –  –  32 999  43 093,2  

2.4.  Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі 

за:  

тис. грн  –  –  11 508   8 794,8  

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

2.4.2.  розрахунками перед бюджетом  тис. грн  –  –  445  –  

2.4.3.  розрахунками зі страхування  тис. грн  –  –  1 296  –  

2.4.4.  розрахунками за товари, роботи, послуги  тис. грн  –  –  9 767  8 794,8  

3.  Доходи всього, в тому числі:  тис грн.  –  –  65 369  166 372  

3.1.  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг  

тис. грн  –  –  64 323  166 365  

3.2.  Інші операційні доходи  тис. грн  –  –  1 046  7  

3.3.  Інші фінансові доходи  тис. грн  –  –  –  –  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн  –   75 567  166 372  

4.1.  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  –  –  60 205  155 827  

4.2.  Адміністративні витрати  тис. грн  –  –  3 549  3 762  

4.3.  Витрати на збут  тис. грн  –  –  4 659  6 653  

4.4.  Інші операційні витрати  тис. грн  –  –  7 152  130  

4.5.  Інші витрати  тис. грн  –  –  2  –  

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

5.  Чистий прибуток (збиток)  + , -  тис. грн  –  –  (10 198)  0  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  –  –  85  152  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн  –  –  8 750  10 244  



№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  

2018 

р.  

2019 

р.  
2020 р.  

І 

півріччя 

2021 р.  

8.  Середньомісячна заробітна плата  грн.  –  –  8 668  11 015  

 

Станом на 30.06.2021: 

прострочена кредиторська заборгованість – 8 794 807,03 грн; 

поточна кредиторська заборгованість – 43 093 192,97 грн, 

в тому числі: 

заборгованість по заробітній платі – 1 098 430,24 грн; 

податки з заробітної плати – 530 756,58 грн; 

фінансова допомога – 27 194 343,10 грн; 

інша кредиторська заборгованість – 14 269 663,05 грн. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса 

розташування   

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

Будівлі  Тернопільська 

область, 

Бучацький 

район, 

м. Бучач, 

вул. Бандери 

С. (вул. 

Чапаєва) 

будинок 2  

4623,4  2076112561212  1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Рішення 

виконавчого 

комітету 

місцевої Ради 

депутатів від 

28.01.2020 № 4, 

Бучацька міська 

рада, Витяг з 

ЄДР * від 

20.09.2021 

№ 275697169  

Державна, 

Державне 

підприємство 

«Бучацький 

мальтозний 

завод»   

Будівля 

адмінбудинку, 

незавершена 

будівництвом 

(відсоток 

готовності 

об’єкта: 40%)  

Тернопільська 

область, 

Бучацький 

район, 

м. Бучач, 

вул. Бандери 

С. (вул. 

Чапаєва) 

будинок 1Б  

1304,0  2076083461212  1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Рішення 

виконавчого 

комітету 

місцевої Ради 

депутатів від 

28.01.2020 № 4, 

Бучацька міська 

рада, Витяг з 

ЄДР * від 

04.05.2020 

№ 208102246  

Державна, 

Державне 

підприємство 

«Бучацький 

мальтозний 

завод»  

Будівлі  Тернопільська 

область, 

Бучацький 

район, 

с. Пишківці, 

вул. Зарічна 

(вул. 

Власікова) 

будинок 60  

1015,8  2076137161212  1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Рішення 

виконавчого 

комітету 

місцевої Ради 

депутатів від 

31.01.2020 № 08, 

Трибухівська 

сільська рада, 

Витяг з ЄДР * 

від 04.05.2020 

№ 208112180  

Державна, 

Державне 

підприємство 

«Бучацький 

мальтозний 

завод»  

Будівлі  Тернопільська 361,9  2076127561212  1252.9 Склади Рішення Державна, 



Назва   
Адреса 

розташування   

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

область, 

Бучацький 

район, 

м. Бучач, 

вул. Галицька 

(вул. Леніна) 

будинок 137А  

та сховища 

інші  

виконавчого 

комітету 

місцевої Ради 

депутатів від 

28.01.2020 № 4, 

Бучацька міська 

рада, Витяг з 

ЄДР * від 

04.05.2020 

№208110314  

Державне 

підприємство 

«Бучацький 

мальтозний 

завод»  

Будівля  Тернопільська 

область, 

Бучацький 

район, 

м. Бучач, 

вул. Бариська 

будинок 2А  

807,0  2076117761212  1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Рішення 

виконавчого 

комітету 

місцевої Ради 

депутатів від 

28.01.2020 № 4, 

Бучацька міська 

рада, Витяг з 

ЄДР * від 

04.05.2020 

№208108611  

Державна, 

Державне 

підприємство 

«Бучацький 

мальтозний 

завод»  

__________________________  

* Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності.  

 

 

Відомості про земельні ділянки 

Н
аз

в
а 

  

Адреса  

розташування   

Площа 

земельної 

ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки   

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма власності,  

підстава на право 

користування земельною 

ділянкою,  

інформація про обтяження  

З
ем

ел
ь
н

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Тернопільська 

обл., 

Бучацький 

район, 

Бучацька 

міська рада   

50,0  6121210100:01:001:0388  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

Право постійного 

користування земельною 

ділянкою, правокористувач: 

Державне підприємство 

«Бучацький мальтозний 

завод». Інформація з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та 

Реєстру прав власності на 

нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон відчуження 

об’єктів нерухомого майна 

щодо об’єкта нерухомого 

майна реєстраційний номер 

2230087761212; номер 

інформаційної довідки: 

274585183 від 13.09.2021  



Н
аз

в
а 

  

Адреса  

розташування   

Площа 

земельної 

ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки   

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма власності,  

підстава на право 

користування земельною 

ділянкою,  

інформація про обтяження  

З
ем

ел
ь
н

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Тернопільська 

обл., 

Бучацький 

район, 

Бучацька 

міська рада   

5,0  6121210100:01:001:0389  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

Право постійного 

користування земельною 

ділянкою, Правокористувач: 

Державне підприємство 

«Бучацький мальтозний 

завод». Інформація з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та 

Реєстру прав власності на 

нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон відчуження 

об’єктів нерухомого майна 

щодо об’єкта нерухомого 

майна реєстраційний номер 

2229953761212, номер 

інформаційної довідки: 

274585183 від 13.09.2021  

З
ем

ел
ь
н

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Тернопільська 

обл., 

Бучацький 

район, 

м. Бучач, 

вул. С. 

Бандери, 2   

2,5804  6121210100:02:003:0552  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

Державна власність. Право 

постійного користування 

земельною ділянкою, 

правокористувач: Державне 

підприємство «Бучацький 

мальтозний завод». Витяг з 

Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку 

від 11.11.2020 № НВ-

6112817182020. Інформація з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та 

Реєстру прав власності на 

нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон відчуження 

об’єктів нерухомого майна 

щодо об’єкта нерухомого 

майна реєстраційний номер 

2084799761212, номер 

інформаційної довідки: 

274585183 від 13.09.2021  

З
ем

ел
ь
н

а 
д

іл
я
н

к
а 

 Тернопільська 

обл., 

Бучацький 

район, 

м. Бучач, 

вул. Бариська, 

2А   

0,2173  6121210100:02:004:1308  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної, 

Державна власність. Право 

постійного користування 

земельною ділянкою, 

правокористувач: Державне 

підприємство «Бучацький 

мальтозний завод». Витяг з 

Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку 

від 14.05.2020 № НВ-



Н
аз

в
а 

  

Адреса  

розташування   

Площа 

земельної 

ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки   

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма власності,  

підстава на право 

користування земельною 

ділянкою,  

інформація про обтяження  

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

6112817192020. Інформація з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та 

Реєстру прав власності на 

нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон відчуження 

об’єктів нерухомого майна 

щодо об’єкта нерухомого 

майна реєстраційний номер 

2084771361212, номер 

інформаційної довідки: 

274585183 від 13.09.2021  

З
ем

ел
ь
н

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Тернопільська 

обл., 

Бучацький 

район, 

м. Бучач, 

вул. С. 

Бандери, 1Б   

0,1471  6121210100:02:003:0548  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

Державна власність. Право 

постійного користування 

земельною ділянкою, 

правокористувач: Державне 

підприємство «Бучацький 

мальтозний завод». Витяг з 

Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку 

від 14.05.2020 № НВ-

6112817172020. Інформація з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та 

Реєстру прав власності на 

нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон відчуження 

об’єктів нерухомого майна 

щодо об’єкта нерухомого 

майна реєстраційний номер 

2084791661212, номер 

інформаційної довідки: 

274585183 від 13.09.2021  

З
ем

ел
ь
н

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Тернопільська 

обл., 

Бучацький 

район, 

с. Пишківці, 

вул. Зарічна, 

60   

0,8600  6121282000:01:001:1051  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

Державна власність. Право 

постійного користування 

земельною ділянкою, 

правокористувач: Державне 

підприємство «Бучацький 

мальтозний завод». Витяг з 

Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку 

від 14.05.2020 № НВ-

6113144892020. Інформація з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та 

Реєстру прав власності на 

нерухоме майно, Державного 



Н
аз

в
а 

  

Адреса  

розташування   

Площа 

земельної 

ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки   

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма власності,  

підстава на право 

користування земельною 

ділянкою,  

інформація про обтяження  

реєстру Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон відчуження 

об’єктів нерухомого майна 

щодо об’єкта нерухомого 

майна реєстраційний номер 

2152655661212, номер 

інформаційної довідки: 

274585183 від 13.09.2021  

 

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

приватизації або його частини не укладалися. 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,  

утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежі 

№ 

з/п  

Назва 

забруднюючої 

речовини  

Фактичний обсяг, т  Ставка податку, грн  
Величина сплати 

податку, грн  

1  Азоту оксиди  3,093  2451,84  7583,54  

2  Аміак  2,704  459,85  1243,43  

3  Вуглецю оксид  12,736  92,37  1176,42  

4  Вуглеводні  40,934  138,57  5672,22  

5  Тверді речовини  6,577  92,37  607,52  

6  Марганець та його 

сполуки  

0,000078  19405,92  1,51  

7  Двоокис вуглецю  2171,046  10  21710,46  

 

Дані наведено відповідно до поданого розрахунку за викиди забруднюючих речовин станом на 

31.12.2020. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 жовтня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта приватизації 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 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 ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 34 744 400,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 17 372 200,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 17 372 200,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 3 474 440,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 737 220,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 737 220,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець Цілісного майнового комплексу державного підприємства «Бучацький мальтозний 

завод» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити: 

збереження основного виду діяльності, яке здійснює Державне підприємство «Бучацький 

мальтозний завод» – дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв, 4 (чотири) роки; 

погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої 

кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на цілісний 

майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості); 

недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи 

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

на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю 

України) протягом шести місяців. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

Рахунок № UA698201720355549001001142097 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Рахунок № UA488201720355219001001142097 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код ЄДРПОУ 42891875 

в іноземній валюті: 

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, Україна 

Рахунок № UA053223130000025209000000058 

Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» 

Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна 



SWIFT: EXBSUAUX 

Код ЄДРПОУ 322313 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Code YeDRPOU 322313 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

з 9.00 до 17.00 за місцем його розташування за адресою: Тернопільська область, м. Бучач, 

вул. Степана Бандери, 2. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Максимчук Василь Дмитрович – в. о. директора Державного 

підприємства «Бучацький мальтозний завод», контактний телефон 067-011-90-58. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 76019, 

м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48. 

Адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua. 

Телефон для довідок (0352) 25-04-87. 

Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 

12.45. 

Контактна особа організатора аукціону – Белошицький Руслан Анатолійович, тел. (0352) 52-73-77. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального 

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

областях від 17.09.2021 № 497. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-11-000003-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 347 444,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 173 722,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 173 722,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального 

відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях про 

продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмінбудинку з допоміжними будівлями 

загальною площею 138,4 м2 що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., 

м. Монастириська, вул. Лесі Українки, буд. 10 та перебуває на балансі Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40310895) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – адмінбудинок з допоміжними будівлями 

загальною площею 138,4 м2 (далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Лесі 

Українки, буд. 10. 

Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код 

ЄДРПОУ 40310895). 

Відомості про об’єкт 

Інв. 

номер   
Назва   

Адреса  

розташування   

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональ

не 

використання  

Підстава 

виникнення 

речового 

права  

Форма 

власност

і  

та 

власник 

*  

10131000

6  

Адмінбудин

ок з 

допоміжним

и будівлями  

Тернопільська 

обл., 

м. Монастирись

ка, вул. Лесі 

Українки, буд. 

10  

138,4  24686596124

2  

1220 Будівлі 

офісні  

Розпоряджен

ня Кабінету 

Міністрів 

України «Про 

віднесення 

нерухомого 

майна до 

сфери 

управління 

Держслужби 

з питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів», 

серія 1072-р, 

видане 

28.12.2016  

Державн

а  

______________________ 

* Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права: власником майна є Держава в особі Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 39924774), правокористувач: 

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40310895). 

 

 

Інформація про земельну ділянку: відповідно до інформації Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області подано клопотання до органів місцевого 

самоврядування щодо надання дозволу на виготовлення відповідної документації щодо права 

користування земельною ділянкою. 

Відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області 

на об’єкті приватизації укладені договори оренди або їх частини відсутні. 



Інформація про балансоутримувача: 

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40310895), 

юридична адреса Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області: 46008, 

Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20; тел. (0352) 52-10-10, адреса електрон-

ної пошти info@dpss-te.gov.ua. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 жовтня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

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

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону без умов – 201 494,20 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 100 747,10 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 100 747,10 грн (без ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 20 149,42 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 10 074,71 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 10 074,71 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

Рахунок № UA698201720355549001001142097 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Рахунок № UA488201720355219001001142097 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код ЄДРПОУ 42891875 

 

 



в іноземній валюті: 

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, Україна 

Рахунок № UA053223130000025209000000058 

Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» 

Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна 

SWIFT: EXBSUAUX 

Код ЄДРПОУ 322313 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Code YeDRPOU 322313 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

з 9.00 до 17.00 за місцем його розташування за адресою: Тернопільська обл., м. Монастириська, 

вул. Лесі Українки, буд. 10. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Іванюта Борис Володимирович, тел. (0352) 52-10-25, 098 773 26 

72; Ковалишин Ірина Іванівна, тел.: (0352) 52-35-58, 050 694 44 80. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 76019, 

м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48. 

Адреса вебсайта www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua. 

Телефон для довідок (0352) 25-04-87. 

Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 

12.45. 

Контактна особа організатора аукціону – Белошицький Р.А. тел. (0352) 52-73-77. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-15-000013-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 2 014,94 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 007,47 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 007,47 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального 

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

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

гаража загальною площею 25,2 м2, що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., м. Ланівці, 

вул. Українська, буд. 48 та перебуває на балансі Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40310895) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – будівлі гаража загальною площею 25,2 м2  

(далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Тернопільська обл., м. Ланівці, вул. Українська, буд. 48. 

Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код 

ЄДРПОУ 40310895). 

Відомості про об’єкт 

Інв. номер   Назва   
Адреса 

розташування   

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціональн

е 

використання  

Підстава 

виникнення  

речового права  

Форма 

власності 

та 

власник *  

10131001

4  

Будівл

я 

гаража  

Тернопільська 

обл., м. Ланівці, 

вул. Українська

, буд. 48  

25,2  339545561238  1242.1 Гаражі 

наземні  

Розпорядженн

я Кабінету 

Міністрів 

України «Про 

віднесення 

нерухомого 

майна до 

сфери 

управління 

Держслужби з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів», 

серія 1072-р, 

видане 

28.12.2016  

Державн

а  

___________________________ 

* Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права: власником майна є Держава в особі Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 39924774), правокористувач: 

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40310895). 

 

 

Інформація про земельну ділянку: відповідно до інформації Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області подано клопотання до органів місцевого 

самоврядування щодо надання дозволу на виготовлення відповідної документації щодо права 

користування земельною ділянкою. 

Відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області 

на об’єкті приватизації укладені договори оренди або їх частини відсутні. 

Інформація про балансоутримувача: 

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40310895), 

юридична адреса Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області: 46008, 



Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20; тел. (0352) 52-10-10, адреса електрон-

ної пошти info@dpss-te.gov.ua. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 19 жовтня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

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

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону без умов – 33 543,17 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 16 771,59 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 16 771,59 грн (без ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 3 354,32 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 677,16 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 677,16 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

Рахунок № UA698201720355549001001142097 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Рахунок № UA488201720355219001001142097 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код ЄДРПОУ 42891875 

в іноземній валюті: 

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, Україна 

Рахунок № UA053223130000025209000000058 

Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» 



Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна 

SWIFT: EXBSUAUX 

Код ЄДРПОУ 322313 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Code YeDRPOU 322313 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

з 9.00 до 17.00 за місцем його розташування за адресою: Тернопільська обл., м. Ланівці, 

вул. Українська, буд. 48. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Іванюта Борис Володимирович, тел. (0352) 52-10-25, 098 773 26 

72; Ковалишин Ірина Іванівна, тел. (0352) 52-35-58, 050 694 44 80. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 76019, 

м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48. 

Адреса вебсайта www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua. 

Телефон для довідок (0352) 25-04-87. 

Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 

12.45. 

Контактна особа організатора аукціону – Белошицький Р. А., тел. (0352) 52-73-77. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-15-000012-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 335,43 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 167,72 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 167,72 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального 

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

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

передавального радіоцентру, обзорного локатора загальною площею 87,4 м2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля передавального радіоцентру, обзорний локатор, 

загальною площею 87,4 м2. 

Місцезнаходження: вул. Грушевського М., 33, с. Чагор, Глибоцький р-н, Чернівецька обл. 

Балансоутримувач: Львівський регіональний структурний підрозділ Украероруху державного 

підприємства обслуговування повітряного руху України (код ЄДРПОУ 19326017), адреса: вул. 

Любінська, 217, м. Львів, 79040, контактний телефон ( + 38 032) 297 21 12. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Будівля 

передавальног

о радіоцентру, 

обзорний 

локатор 

загальною 

площею 

87,4 м2  

Чернівецька обл., 

Глибоцький р-н, 

с. Чагор, 

вул. Грушевськог

о М., 33  

87,4  24645534  Для 

розміщення 

радіотехнічног

о обладнання  

Інформаційн

а довідка з 

Державного 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно та 

Реєстру прав 

власності на 

нерухоме 

майно, 

Державного 

реєстру 

Іпотек, 

Єдиного 

реєстру 

заборон 

відчуження 

об’єктів 

нерухомого 

майна щодо 

об’єкта 

нерухомого 

майна 

№239412933 

від 

30.12.2020, 

Свідоцтво 

про право 

власності, 

САС/211518, 

09.09.2008, 

Виконавчий 

комітет 

Чагорської 

Державна, 

держава в 

особі 

Міністерства 

транспорту та 

зв’язку 

України в 

оперативному 

управлінні 

Державного 

підприємства 

обслуговуванн

я повітряного 

руху України, 

код ЄДРПОУ 

19477064  



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

сільської 

ради, 

рішення 

№152 від 

03.09.2008  

 

Відомості про земельну ділянку 

Н
аз

в
а 

 

Адреса  

розташування 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма власності, підстава 

на право користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

З
ем

ел
ь
н

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Чернівецька обл., 

Глибоцький р-н, 

с. Чагор, 

вул. Грушевського 

М., 33  

0,9829  7321087900:01:003:0373  12.05 Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і 

споруд 

авіаційного 

транспорту, 

обслуговування 

аеронавігаційних 

споруд  

Державна, Право 

постійного користувачко 

земельною ділянкою. 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

земельну ділянку, серія та 

номер : НВ-

7302990382019, виданий 

30.01.2019, Державний 

акт від 07.12.2005 ЯЯ 

350159. Обтяжень на 

земельну ділянку немає  

 

Об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25.10.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

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

державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

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

Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 432 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 197043,60 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 98521,80 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 98521,80 грн (без урахування ПДВ). 



На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 19704,36 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 9852,18 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 9852,18 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 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних 

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

в іноземній валюті: 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адмі-

ністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись 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: Чернівецька 

обл., Глибоцький р-н, с. Чагор, вул. Грушевського М., 33. 

Дані контактної особи, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта 

потенційними покупцями: Рудий Анатолій Никифорович – начальник об’єктів ЗНС, тел. 067-620-92-

75, (0372) 129-03, електронна пошта Rudyi_ANuksatse.aero 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

вул.Василіянок,48, адреса вебсайту:- http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html. 



Контактна особа Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області 

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

Тернопільській областях – Ярмистий Василь Іванович: телефон для довідок: (0372) 51-86-60, адреса 

електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua. 

Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального 

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

областях від 14.09.2021 № 238 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі передавального радіоцентру, обзорного 

локатора, загальною площею 87,40 м2». 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-19-000001-3. 

Період між аукціоном: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 33 календарних дні; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 33 календарних дні. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 1970,44 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 985,22 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 985,22 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 Івано-Франківській, 

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

майна – адміністративного будинку, А загальною площею 729,5 м2, гаража, Б загальною 

площею 49,1 м2 за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Пушкіна, 12 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративний будинок, А загальною площею 729,5 м2, 

гараж, Б загальною площею 49,1м2. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Пушкіна, 12. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики в Івано-Франківській 

області (код за ЄДРПОУ 02360599), адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 

752477. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Адмініст-

ративний 

будинок, 

А 

загальною 

Івано-Фран-

ківська обл., 

м. Долина, 

вул. Пушкіна, 

12  

778,6  1248557226220  1220.9 Будівлі 

для 

конторських та 

адмініст-

ративних цілей 

Інформація з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно та 

Реєстру прав власності 

Державна. 

Державна 

служба 

статистики  

України 



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

площею 

729,5 м2, 

гараж, Б 

загальною 

площею 

49,1 м2  

інші  на нерухоме майно, 

Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон 

відчуження об’єктів 

нерухомого майна 

щодо об’єкта 

нерухомого майна 

№ 214447806 від 

01.07.2020 на підставі 

свідоцтва про право 

власності, б/н, 

виданого 30.08.2010 

Долинською міською 

радою   

(код за 

ЄДРПОУ 

37507880)  

 

До складу об’єкта приватизації входять: 

адміністративний будинок – триповерхова цегляна будівля загальною площею 729,5 м2. 

Фундамент бутобетонний, стіни цегляні, перекриття залізобетонні, покрівля з черепиці, підлога 

дощата. Підведені інженерні комунікації: опалення, електропостачання, водопостачання, каналізація; 

будівля гаража загальною площею 49,1 м2. Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття 

залізобетонні, покрівля з руберойду. Наявне електропостачання. 

Будівлі не огороджені, розташовані в центральній зоні м. Долина. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса  

розташування 

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер  

земельної ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування земельною 

ділянкою,  інформація 

про обтяження 

Земельна 

ділянка  

Івано-Фран-

ківська обл., 

м. Долина, 

вул. Пушкіна, 

12  

952  2622010100:01:017:0112  Для 

обслуговування 

адмініст-

ративного 

будинку  

Державна, Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно та 

Реєстру прав власності на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права від 

17.05.2017 №87273347 на 

підставі державного акту 

на право постійного 

користування земельною 

ділянкою, серія та номер: 

ЯЯ № 126382, виданий 

01.07.2009 Долинською 

міською радою Івано-

Франківської області  

 

 

 

 



Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 01.09.2021 

№ 

з/п  
Орендар  

Назва 

об’єкта 

оренди  

Орендована 

площа, м2  

Цільове 

призначення оренди  

Реквізити договору 

оренди та термін 

його дії  

Орендна 

плата за м2 

на місяць 

без ПДВ  

1  Головне 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Івано-

Франківській 

області  

Приміщення 

площею 

27,8 м2  

27,8  Для розміщення 

бюджетної установи  

Договір № 07/13 від 

25.03.2013, термін 

дії – до 25.12.2021  

1 грн на рік  

2  Державна 

установа «Центр 

пробації»  

Приміщення 

площею 

37,0 м2  

37,0  Для розміщення 

бюджетної установи  

Договір № 34/18 від 

29.10.2018, термін 

дії – до 29.10.2021  

1 грн на рік  

 

Відповідно до частини 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна» договори оренди зберігають чинність для нового власника приватизованого майна. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 жовтня 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 – 5 651,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 825,75 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 825,75 грн (без урахування ПДВ); 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 565,15 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 282,58 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 282,58 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 



у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

в іноземній валюті: 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями реєстраційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Долина, 

вул. Пушкіна, 12. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

Франківськ, вул.Василіянок, 48, ІІІ поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 

752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел.(0342)553139, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@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 Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях від 13.09.2021 №828 «Про затвердження протоколу № 2 

засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмініст-

ративного будинку, А загальною площею 729,5 м2, гаража, Б загальною площею 49,1м2, за адресою: 

м. Долина, вул. Пушкіна, 12». 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-07-02-000009-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та 

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

Крок аукціону для: 



аукціону без умов – 56,52 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 28,26 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 28,26 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

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

майна – автомобіля «ГАЗ» 3110, легкового седана – В, рік випуску – 2004, за адресою: Івано-

Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль «ГАЗ» 3110, легковий седан – В, рік випуску – 

2004. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: відділ освіти та туризму Рогатинської районної 

державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 42636700), адреса: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, 

вул. Шевченка, 29, тел. (03435) 24282. 

Відомості про об’єкт (рухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування 

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання 

Підстава виникнення  

права власності  

Форма власності  

та власник  

Автомобіль 

«ГАЗ» 3110, 

легковий 

седан – В, рік 

випуску – 

2004  

Івано-

Франківська 

обл., 

м. Рогатин, 

вул. Шевченка, 

29   

555-34 ІВ  6000.5 – 

автомобільні 

транспортні 

засоби 

(Класифікатор 

державного 

майна)   

Свідоцтво про 

реєстрацію 

транспортного засобу 

ХМС №290 346, 

видано МРЕВ ДАІ ГУ-

УМВС України 

м.Калуша 12.11.2004  

Державна. 

Рогатинська 

районна 

державна адмі-

ністрація (код за 

ЄДРПОУ 

23805775)  

 

Інформація про об’єкт: 

автомобіль, марка ГАЗ, модель 3110, тип – легковий седан – В, рік випуску – 2004, реєстраційний 

номер 555-34 ІВ, номер шасі (кузова, рами) 31100040599227, VIN–код Y6F31100040006424, колір 

сірий, вид палива – бензин. Об’єм двигуна – 2500 см3. Повна маса – 1910 кг. Пробіг за даними 

одометра – 341 548 км. Експлуатація автомобіля як службового транспорту закінчилась у 2015 році. 

Автомобіль зберігається в гаражному приміщенні. 

Автотранспортний засіб знаходиться у задовільному технічному стані. Вузли та механізми 

автомобіля потребують ремонту, зокрема: двигун, зчеплення, коробка передач, карданний вал, 

передній міст, рульове керування, гальмівна система, система живлення, передня та задня підвіски. 

Кузов, двері, крила пошкоджені корозією. Автомобіль потребує пофарбування. Акумуляторна 

батарея потребує заміни. Шини автомобіля зношені, мають тріщини, до експлуатації не придатні. 

Станом на 01.09.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 жовтня 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 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 – 35 770, 00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 17 885,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 17 885,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 3 577,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 788,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 788,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

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

майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 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 Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) 

в сумі 2400 грн без урахування ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

 



в іноземній валюті: 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями реєстраційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

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

об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

Франківськ, вул. Василіянок, 48, ІІІ поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 

752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел.(0342) 553139, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@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 Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях від 13.09.2021 № 822 «Про затвердження протоколу 

засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – автомобіля «ГАЗ» 3110, легкового седана – 

В, рік випуску – 2004, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29». 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000001-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 357,70 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 178,85 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 178,85 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

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

майна – автомобіля «ГАЗ» 31105, легкового седана – В, рік випуску – 2004, за адресою: Івано-

Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль «ГАЗ» 31105, легковий седан – В, рік 

випуску – 2004. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: відділ освіти та туризму Рогатинської районної 

державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 42636700), адреса: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, 

вул. Шевченка, 29, тел. (03435) 24282. 

Відомості про об’єкт 

(рухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання 

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

Автомобіль 

«ГАЗ» 

31105, 

легковий 

седан – В, 

рік 

випуску – 

2004  

Івано-

Франківська 

обл., 

м. Рогатин, 

вул. Шевченка, 

29  

АТ 3450 ВЕ  6000.5 – 

автомобільні 

транспортні 

засоби 

(Класифікатор 

державного 

майна)   

Свідоцтво про 

реєстрацію 

транспортного засобу 

САК749728 від 

18.05.2012, видано 

Калуським ВРЕР при 

УДАІ УМВС в Івано-

Франківській області  

Державна. 

Рогатинська 

районна 

державна адмі-

ністрація (код 

за ЄДРПОУ 

23805775)  

 

Інформація про об’єкт: 

автомобіль, марка ГАЗ, модель 31105, тип – легковий седан – В, рік випуску – 2004, реєстраційний 

номер АТ 3450 ВЕ, номер шасі (кузова, рами) 311050040026937, колір чорний, вид палива – бензин. 

Об’єм двигуна – 2445 см3. Повна маса – 1940 кг. Пробіг за даними одометра – 647787 км. 

Експлуатація автомобіля як службового транспорту закінчилась у 2012 році. Атомобіль зберігається 

в гаражному приміщенні. Автотранспортний засіб знаходиться у незадовільному технічному стані. 

Вузли та механізми автомобіля потребують ремонту, зокрема: двигун, зчеплення, коробка передач, 

система охолодження, рульове керування, гальмівна система, система живлення та запалювання, 

передня та задня підвіски, електрообладнання. Кузов, двері, крила, капоти пошкоджені корозією. 

Сидіння автомобіля потребують ремонту. Передній та задній бампери мають тріщини. Автомобіль 

потребує пофарбування. Акумуляторна батарея потребує заміни. Шини автомобіля зношені, мають 

тріщини, до експлуатації непридатні. 

Станом на 01.09.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 жовтня 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 приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 50 254,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 25 127,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 25 127,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5 025,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 512,70 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 512,70 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

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

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

майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 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 Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) 

в сумі 2600 грн без урахування ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: 42891875 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

в іноземній валюті: 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 



Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями реєстраційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, 

вул. Шевченка, 29. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

Франківськ, вул. Василіянок, 48, ІІІ поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 

752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел.(0342) 553139, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@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 Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях від 13.09.2021 № 823 «Про затвердження протоколу 

засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – автомобіля ГАЗ 31105, легкового седана – 

В, рік випуску – 2004, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29». 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-25-000002-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 502,54 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 251,27 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 251,27 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

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

майна – автомобіля «Мазда», легкового Xedos 6 2/0I V 6, рік випуску – 1998, за адресою: Івано-

Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль «Мазда», легковий Xedos 6 2/0I V 6, рік 

випуску – 1998. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: відділ освіти та туризму Рогатинської районної 

державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 42636700), адреса: Івано-Франківська обл., м.Рогатин, 

вул. Шевченка, 29, тел. (03435) 24282. 

 



Відомості про об’єкт 

(рухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання 

Підстава виникнення  

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

Автомобіль 

«Мазда», 

легковий 

Xedos 6 2/0I 

V 6, рік 

випуску – 

1998  

Івано-

Франківська 

обл., 

м. Рогатин, 

вул. Шевченка, 

29  

АТ 8992 ВА  6000.5 – 

автомобільні 

транспортні 

засоби 

(Класифікатор 

державного 

майна)   

Свідоцтво про 

реєстрацію 

транспортного засобу 

САЕ 153090, видано 

Калуським ВРЕР при 

УДАІ УМВС в Івано-

Франківській області 

03.11.2010  

Державна. 

Рогатинська 

районна 

державна адмі-

ністрація (код 

за ЄДРПОУ 

23805775)  

 

Інформація про об’єкт: 

автомобіль, марка MAZDA, легковий седан – В, модель Xedos 6 2/0I V 6, рік випуску – 1998, 

реєстраційний номер АТ 8992 ВА, номер шасі (кузова, рами) JMZCA12B201215635, колір червоний, 

вид палива – бензин. Об’єм двигуна – 1995 см3. Повна маса – 1710 кг. Пробіг за даними одометра – 

521080 км. Експлуатація автомобіля як службового транспорту закінчилась у 2014 році. Автомобіль 

зберігається в гаражному приміщенні. 

Автотранспортний засіб знаходиться у незадовільному технічному стані. Вузли та механізми 

автомобіля потребують ремонту, зокрема: двигун, зчеплення, коробка передач, карданний вал, 

система охолодження, задній міст, рульове керування, гальмівна система, система живлення, передня 

та задня підвіски, електрообладнання. Кузов, двері, крила, капоти пошкоджені корозією. Передній та 

задній бампери мають тріщини. Автомобіль потребує пофарбування. Акумуляторна батарея потребує 

заміни. Шини автомобіля зношені, мають тріщини, до експлуатації не придатні. 

Станом на 01.09.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 жовтня 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 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 – 68 213,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 34 106,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 34 106,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 6 821,30 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 410,50 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 410,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

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

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

майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 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 Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) 

в сумі 2 500,00 грн без урахування ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

в іноземній валюті: 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями реєстраційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

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

об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

Франківськ, вул. Василіянок, 48, ІІІ поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 

752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 



Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел.(0342) 553139, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@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 Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях від 13.09.2021 № 827 «Про затвердження протоколу № 3 

засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – автомобіля «Мазда», легкового Xedos 6 2/0I 

V 6, рік випуску – 1998, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 29». 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000002-2. 

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 ціни та 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 682,13 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 341,05 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 341,05 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

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

майна – автомобіля марки ГАЗ 3110 «Волга», 2003 рік випуску, за адресою: м. Івано-

Франківськ, вул. Грушевського, 21 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль марки ГАЗ 3110 «Волга», 2003 рік випуску. 

Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: господарський підрозділ управління Івано-

Франківської обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення (код за ЄДРПОУ 

334277126), адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, (0342) 55-24-22. 

Відомості про об’єкт  

(рухоме майно) 

 

Назва  
Адреса  

розташування  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма власності  

та власник  

Автомобіль 

марки ГАЗ 

3110 

«Волга», 

2003 рік 

випуску   

м. Івано-

Франківськ, 

вул. Грушевського, 

21  

555-88 ІВ  6000.5 

Автомобільні 

транспортні 

засоби 

(Класифікатор 

державного 

майна)   

Свідоцтво про 

реєстрацію 

транспортного 

засобу АА № 121638 

від 08.09.2004, 

видано Івано-

Франківським МРЕВ 

ДАІ ГУ-УМВС 

України  

Державна. Івано-

Франківська 

обласна 

державна адмі-

ністрація (код за 

ЄДРПОУ 

20567921)  

 



Інформація про об’єкт: 

автомобіль, тип – легковий седан – В, марка ГАЗ, модель 3110, рік випуску – 2003, колір сірий, 

реєстраційний номер 555-88 ІВ, номер кузова 31100030556523, об’єм двигуна – 2445 см3, вид 

палива – газ/бензин, пробіг за даними спідометра – 347900 км. Експлуатація автомобіля як 

службового транспортного засобу не здійснюється з 2013 року, автомобіль зберігається в гаражному 

приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Джохара Дудаєва, 31. Автомобіль перебуває в 

незадовільному технічному стані (корозії днища, потертості бамперів, тріщини і потертості вітрового 

скла), потребує ремонту. Відсутні: двигун, АКБ, стартер, генератор. Фари передні потребують 

заміни. В незадовільному стані обшивка салону, крісла передні та задні потребують 

відновлювального ремонту. 

Станом на 01.09.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 жовтня 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 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 – 24 450,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 12 225,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 12 225,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 2 445,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 222,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 222,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

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

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

майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 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 Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) 

в сумі 2400 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

 



у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

в іноземній валюті: 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями реєстраційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: м. Івано-Франківськ, вул. Джохара 

Дудаєва, 31. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

Франківськ, вул. Василіянок, 48, ІІІ поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 

752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@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 Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях від 13.09.2021 № 824 «Про затвердження протоколу № 3 

засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – автомобіля марки ГАЗ 3110 «Волга», 2003 

рік випуску, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21». 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000005-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 244,50 грн; 



аукціону із зниженням стартової ціни – 122,25 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 122,25 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

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

майна – автомобіля марки ГАЗ 31105 «Волга», 2004 рік випуску, за адресою: м. Івано-

Франківськ, вул. Грушевського, 21 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль марки ГАЗ 31105 «Волга», 2004 рік випуску. 

Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: господарський підрозділ управління Івано-

Франківської обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення (код за ЄДРПОУ 

334277126), адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, (0342) 55-24-22. 

Відомості про об’єкт (рухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава виникнення  

права власності  

Форма власності  

та власник  

Автомобіль 

марки ГАЗ 

31105 

«Волга», 

2004 рік 

випуску   

м. Івано-

Франківськ, 

вул. Грушевського, 

21   

696-32 ІВ  6000.5 

Автомобільні 

транспортні 

засоби 

(Класифікатор 

державного 

майна)   

Свідоцтво про 

реєстрацію 

транспортного 

засобу АА № 007331 

від 06.08.2004, 

видано Івано-

Франківським МРЕВ 

ДАІ ГУ-УМВС 

України  

Державна. 

Івано-

Франківська 

обласна 

державна адмі-

ністрація (код за 

ЄДРПОУ 

20567921)  

 

Інформація про об’єкт: 

автомобіль, марка ГАЗ, модель 31105, тип – легковий седан – В, рік випуску – 2004, реєстраційний 

номер 696-32 ІВ, номер кузова Y7С31105040014790, VIN – код 31105040024676, колір чорний, об’єм 

двигуна – 2285 см3, повна маса – 1940 кг, вид палива – газ/бензин, пробіг за даними спідометра – 

332389 км. Експлуатація автомобіля як службового транспортного засобу не здійснюється з початку 

2021 року, автомобіль перебуває на зберіганні в гаражному приміщенні за адресою: м. Івано-

Франківськ, вул. Джохара Дудаєва, 31. Внаслідок тривалої експлуатації автомобіль потребує 

поточного ремонту та технічного обслуговування. Наявна корозія колісних арок, потертості 

бамперів, тріщини і потертості вітрового скла. Двигун робочий, замінено головку блоку циліндрів у 

2018 році. У салоні пошкоджено підлокітник та тканини на спинках сидіння. Потрібна заміна 

передніх фар. 

Станом на 01.09.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 жовтня 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 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 – 56 400,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 28 200,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 28 200,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5 640,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 820,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 820,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

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

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

майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 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 Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) 

в сумі 2400 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

в іноземній валюті: 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 



Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями реєстраційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: м. Івано-Франківськ, вул. Джохара 

Дудаєва, 31. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

Франківськ, вул. Василіянок, 48, ІІІ поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 

752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел.(0342) 553139, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@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 Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях від 13.09.2021 № 825 «Про затвердження протоколу № 3 

засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – автомобіля марки ГАЗ 31105 «Волга», 2004 

рік випуску, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21» . 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000006-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 564,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 282,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 282,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

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

майна – автомобіля марки ГАЗ 221710 «Соболь», мікроавтобус – D, за адресою: м. Івано-

Франківськ, вул. Грушевського, 21 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль марки ГАЗ 221710 «Cоболь», мікроавтобус – 

D. 

Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: господарський підрозділ управління Івано-

Франківської обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення (код за ЄДРПОУ 

334277126), адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, (0342) 55-24-22. 

Відомості про об’єкт  

(рухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма власності  

та власник  

Автомобіль 

марки ГАЗ 

221710 

«Cоболь», 

мікроавтобус – 

D  

м. Івано-

Франківськ, 

вул. Грушевського, 

21  

АТ 0002 АР   6000.5 

Автомобільні 

транспортні 

засоби 

(Класифікатор 

державного 

майна)   

Свідоцтво про 

реєстрацію 

транспортного 

засобу САО 

№ 112947  

Державна. Івано-

Франківська 

обласна державна 

адміністрація (код 

за ЄДРПОУ 

20567921)  

 

Інформація про об’єкт: 

автомобіль, тип – мікроавтобус – D, марка ГАЗ, модель 221710, рік випуску – 2000, реєстраційний 

номер АТ 0002 АР, номер кузова 221700Х0035416, VIN–код Y70221711Х0000550, колір коричневий, 

об’єм двигуна – 2445 см3, вид палива – газ/бензин, пробіг за даними спідометра – 84706 км (третє 

коло). Експлуатація автомобіля як службового транспортного засобу закінчилася на початку 2021 

року, автомобіль зберігається в гаражному приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, 

вул. Джохара Дудаєва, 31. Мікроавтобус на ходу. У 2019 році було проведено ремонт головки блоку 

циліндрів. АКБ 6-СТ-60АМ встановлено у 2018 році. Значна корозія порогів кузова, колісних арок, 

днище гниле, потребує капітального ремонту. Салон потребує ремонту. Передні фари потребують 

заміни. Встановлено нові всесезонні шини «Россава» 30.10.2020. 

Станом на 01.09.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 жовтня 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 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 – 45 069,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 22 534,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 22 534,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 4 506,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 253,45 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 253,45 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

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

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

майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 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 Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) 

в сумі 2600,00 грн без урахування ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

в іноземній валюті: 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 



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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями реєстраційних та гарантійних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: м. Івано-Франківськ, вул. Джохара 

Дудаєва, 31. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

Франківськ, вул. Василіянок, 48, ІІІ поверх, адреса вебсайту:: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 

752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@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 Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях від 13.09.2021 № 826 «Про затвердження протоколу № 3 

засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – автомобіля марки ГАЗ 221710 «Cоболь», 

мікроавтобус – D, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21». 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000001-2. 

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 ціни та 

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 450,69 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 225,35 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 225,35 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального 

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

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

нежитлових приміщень площею 263,3 м2 за адресою: Тернопільська обл., м. Кременець, 

вул. Чорновола В’ячеслава, 1а, приміщення 1, що перебувають на балансі Головного 

управління статистики у Тернопільській області (код ЄДРПОУ 02362374) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлові приміщення площею 263,3 м2  

(далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Чорновола 

В’ячеслава, 1а, приміщення 1. 

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Тернопільській області (код ЄДРПОУ 

02362374). 

 

 



Відомості про об’єкт 

Інв. 

номер   
Назва   

Адреса 

розташуванн

я   

Місце 

розташуван

ня  

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональ

не  

використанн

я 

Підстава 

виникнен

ня 

речового 

права  

Форма 

власнос

ті та 

власник 

*  

1013100

20  

Нежитлов

і 

приміщен

ня  

Тернопільсь

ка обл., 

м. Кременец

ь, 

вул. Чорново

ла 

В’ячеслава, 

1а, 

приміщення 

1  

Об’єкт 

приватизаці

ї 

розташован

ий на 

другому 

поверсі 

адмініст-

ративної 

будівлі  

263,3  28384740  Адмініст-

ративне, для 

розміщення 

офіса, 

закладу 

торгівлі  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САВ 

889315 

від 

28.09.200

9  

Держав

на  

_________________________________ 

* Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження 

об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна: власником майна є Держава в особі 

Державного комітету статистики (належить на праві оперативного управління Головному 

управлінню статистики у Тернопільській області) (код ЄДРПОУ 02362374). 

 

 

Інформація про земельну ділянку 

Назва   
Адреса  

розташування   

Площа 

земельної 

ділянки 

(га)  

Кадастровий номер  

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

Тернопільська 

обл., 

Кременецький р-

н., м. Кременець, 

вул. В.Чорновола, 

1а  

0,105  6123410100:02:021:0150  1.12.9 

Іншого 

громадського 

призначення  

Витяг 230600086 від 

02.11.2020. Рішення про 

державну реєстрацію 

прав та їх обтяжень (з 

відкриттям розділу), 

індексний номер 

54735857 від 

23.10.2020. 

Правокористувач: 

Головне управління 

статистики у 

Тернопільській області, 

код ЄДРПОУ 02362374, 

країна реєстрації: 

Україна  

 

 

 

 

 

 

 



Перелік майна, яке передане в оренду станом на 07.04.2021 

 

№ 

з/п  
Орендар  Назва об’єкта оренди  

Орендована 

площа (м2)  
Цільове призначення оренди  

Реквізити 

договору 

оренди та 

термін його дії  

1  Державна 

установа «Центр 

пробації»  

Нежитлові 

приміщення адмініст-

ративного будинку 

відділу статистики у 

Кременецькому 

районі  

10,5  Розміщення службового 

кабінету Кременецького 

районного сектору філії 

Державної установи «Центр 

пробації» в Тернопільській 

області  

№ 1336 від 

26.10.2018, 

термін дії: до 

25.09.2021  

2  Державна 

установа «Центр 

пробації»  

Нежитлові 

приміщення адмініст-

ративного будинку 

відділу статистики у 

Кременецькому 

районі  

31,2  Розміщення службового 

кабінету Кременецького 

районного сектору філії 

Державної установи «Центр 

пробації» в Тернопільській 

області  

№ 1337 від 

26.10.2018, 

термін дії: до 

25.09.2021  

3  Управління 

Державної 

казначейської 

служби України 

у 

Кременецькому 

районі 

Тернопільської 

області  

Частина нежитлового 

приміщення поз. 27 

адміністративного 

будинку відділу 

статистики у 

Кременецькому 

районі  

50,7  Розміщення службових 

кабінетів управління 

Державної казначейської 

служби України у 

Кременецькому районі 

Тернопільської області  

№ 1127 від 

26.04.2016, 

термін дії: до 

25.02.2022  

 

Договори оренди зберігають чинність для нового власника (стаття 23 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» (зі змінами). 

Інформація про балансоутримувача: 

Головне управління статистики у Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 02362374), юридична 

адреса Головне управління статистики у Тернопільській області: 46001, Тернопільська область, 

м. Тернопіль, вул. Над Ставом, 10; тел. (0352) 52-50-31, адреса електронної пошти: 

gus@te.ukrstat.gov.ua. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 13 жовтня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 



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

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону без умов – 17 069,68 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 8 534,84 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 8 534,84 грн (без ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 1706,97 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 853,49 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 853,49 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

Рахунок № UA698201720355549001001142097 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Рахунок № UA488201720355219001001142097 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код ЄДРПОУ 42891875 

в іноземній валюті: 

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, Україна 

Рахунок № UA053223130000025209000000058 

Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» 

Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна 

SWIFT: EXBSUAUX 

Код ЄДРПОУ 322313 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Code YeDRPOU 322313 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

з 9.00 до 17.00 за місцем його розташування за адресою: Тернопільська обл., м. Кременець, 

вул. Чорновола В’ячеслава, 1а, приміщення 1. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Цецельська Ніна Олександрівна, тел. 097 765 88 68. 



Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 76019, 

м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48. 

Адреса вебсайта www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua. 

Телефон для довідок (0352) 25-04-87. 

Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 

12.45. 

Контактна особа організатора аукціону – Белошицький Р. А., тел. (0352) 52-73-77. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-29-000008-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 170,70 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 85,35 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 85,35 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. 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях про продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – станції підготовки води за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127Є 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – станція підготовки 

води. 

Місцезнаходження: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127Є. 

Балансоутримувач: відсутній. 

Відомості про об’єкт 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма власності 

та власник  

Об’єкт 

незавершеного 

будівництва – 

станція 

підготовки 

води  

Київська 

обл., 

м. Обухів, 

вул. Київська, 

127Є  

1 149,3  2389124832116  –  Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

Державна. 

Регіональне 

відділення 

Фонду 

державного 

майна України 

по Київській, 

Черкаській та 



Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма власності 

та власник  

власності від 

18.06.2021 

№ 262245071  

Чернігівській 

областях (код за 

ЄДРПОУ 

43173325)  

 

Рівень будівельної готовності: 30 %: фундамент – блоки ФБС (100 % готовності); стіни – цегляні 

(80 % готовності); перегородки – цегляні (80 % готовності); перекриття – з/б панелі (50 % 

готовності); підлога відсутня; вікна, двері – відсутні; інженерне обладнання – відсутнє; оздоблення 

внутрішнє та зовнішнє – відсутні. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка не сформована. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22.10.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – станції підготовки води за адресою: Київська 

обл., м. Обухів, вул. Київська, 127Є здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами). 

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

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 561 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 280 500,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 280 500,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 56 100,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 28 050,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 28 050,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

поточного року – 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець об’єкта приватизації відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» протягом тридцяти календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта 

оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації, з метою визначення його стартової 

ціни, у розмірі 6 800,00 грн (шість тисяч вісімсот 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 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

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

Чернігівській областях 

Рахунок: UA568201720355519001000140075 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО: 820172 

Код за ЄДРПОУ: 43173325 

в національній валюті для перерахування гарантійного внеску 

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

Чернігівській областях 

Рахунок: UA598201720355289001000140075 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО: 820172 

Код за ЄДРПОУ: 43173325 

в іноземній валюті (в доларах США): 

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

Чернігівській областях 

Рахунок: UA363052990000025307046200356 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО: 300711 

Код за ЄДРПОУ: 14360570 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: оглянути об’єкт можна в робочі дні з 8.00 

до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15 за місцем його 

розташування, звернувшись до організатора аукціону. 

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

начальник управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов використання 

державного майна Києнко Сергій Миколайович, тел.  + 380 44 200 2540, адреса електронної пошти: 

priv_32@spfu.gov.ua. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 

50; час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 

13.15; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html. Телефони для довідок:  + 380 

44 200 2540,  + 380 44 200 2538. 

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, 

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

переглянути документи, які розміщені в віртуальній кімнаті даних. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях від 14.09.2021 № 915. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000058-2. 

 



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 – 5 610,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 805,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 805,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

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

установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно державної установи «Ірпінський 

виправний центр (№ 132)» у складі: 

(101310002) Будівля КПП, літера «Б» (заг. пл. 54,8 м2); 

(101310003) Будівля харчоблоку, літера «В» (заг. пл. 999,7 м2), у тому числі: 

(101310005) Склад овощесховища, (заг. пл. 125,0 м2); 

(101310004) Будівля банно-прального комбінату (Будівля БПК), літера «З» (заг. пл. 472,6 м2); 

(101310006) Гуртожиток на 320 місць, літера «Д» (заг. пл. 2230,9 м2); 

(101310007) Будівля медчастини, літера «Ж» (заг. пл. 1817,2 м2); 

(101310008) Адмінкорпус, літера «А» (заг. пл. 3577,4 м2), в тому числі: 

(101310016) Будівля штабу, КПП (заг. пл. 151,9 м2), 

(101310015) Їдальня для співробітників (заг. пл. 240,2 м2), 

(101310011) Вежа з пультом (заг. пл. 17,0 м2); 

(101310010) Гуртожиток, літера «Е» (заг. пл. 2693,6 м2); 

(101310013) Клуб для засуджених, літера «Г» (заг. пл. 389,8 м2); 

(101310014) Будівля очікувань, літера «И» (заг. пл. 45,3 м2); 

(101310017) Інженерно-технічна огорожа, літера «N1» (1906,25 пог. м); 

(101310019) Вежа для КПП, N XXXIII; 

(101310020) Альтанка, літера «Л» (заг. пл. 6,0 м2); 

(101310025) Інженерні засоби охорони, літера «N2»(2340 пог. м); 

(101310012) Будівля туалету, літера «1Л» (заг. пл. 10,0 м2); 

(101310034) Ворота металеві, літера «N3» (заг. пл. 15,75 м2); 

(101310035) Ворота металеві, літера «N4» (заг.пл. 15,75 м2); 

(101310033) Альтанка, літера «М» (заг. пл. 4,6 м2); 

(10310010) Будівля ВГМ, літера «1Е» (заг. пл. 2145,1 м2); 

(10310007) Склад готової продукції, літера «Н» (заг. пл. 925,5 м2); 

(10310013) Котельня на газовому паливі, літера «Р» (заг. пл. 995,4 м2); 

(10310037) Пост охорони, літера «Ц» (заг. пл. 5,5 м2); 

(10310038) Магазин з реалізації промислової групи товарів «Лавка майстра», літера «1М» (заг. пл. 

31,0 м2); 



(101310014)Алюмінієвий склад, літера «Т» (заг. пл. 342,2 м2); 

(10310021) Артезіанська свердловина 2,N XXX; 

(10310022) Артезіанська свердловина 3,N XXXII; 

(10310024) Артезіанська свердловина 4, літера «Ф» (заг. пл. 8,6 м2); 

(10310023) Артезіанська свердловина 5, N XXIX; 

(101310015) Будівля деревообробки, літера «1Є» (заг. пл. 2317,2 м2), у тому числі: 

(101310034) Пневмотранспортер; 

(10310025) Споруда для пожежного водоймища, N XXXIV (заг. пл. 50,0 м2); 

(1031003) Будівля цеху № 2 літера «1В» (заг. пл. 330,2 м2); 

(10310019) Бензосклад літера «Х» (заг. пл. 70,0 м2); 

(10310016) Будівля гаптовки літера «1Б» (заг. пл. 300,4 м2); 

(10310011) Алюмінієвий склад, літера «У» (заг. пл. 324,6 м2); 

(10310032) Аспераційна установка, літера «1Д» (заг. пл. 1151,2 м2); 

(10310008) Будівля механічноі обробки літера «1А» (заг. пл. 221,2 м2); 

(10310009) Автогараж літера «С» (заг. пл. 697,4 м2); 

(10310018) Будівля складу №1 літера «П» (заг. пл. 1699,9 м2); 

(10310017) Будівля пожежного депо літера «О» (заг. пл. 244,4 м2); 

(10310012) Склад для рихтування проволоки літера «1Г» (заг. пл. 101,7 м2); 

(10310006) Котельня на твердому паливі літера «1Ж» (заг. пл. 680,6 м2); 

(10310002) Будівля цеху № 1 літера «Щ» (заг. пл. 2768,4 м2); 

(10310004) Дизельна електростанція літера «Ч» (заг. пл. 54,7 м2); 

(10310039) Виставковий майданчик літера «1Н» (заг. пл. 32 м2); 

(10310026) Благоустрій літера «NI» (далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: 08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське, 

вул. Залізнична, 1. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: державна установа «Ірпінський виправний центр 

(№ 132)» (код за ЄДРПОУ 08563725), адреса: 08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське, 

вул. Залізнична, 1, телефон:  + 38 044 361 44 04, факс  + 38 04597 72 152,  + 38 04597 72 161, e-mail: 

dep-optim@ukr.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

1  Будівля КПП, 

Б, інв. 

101310002  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

54,8 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

2    

2.1

. 

Будівля 

харчоблоку, 

В, інв. 

101310003, 

у тому числі 

Склад 

овочесховищ

а, інв. 

101310005 

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

999,7 м2    

125,0 м2 

Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

3  Будівля 

банно-

прального 

комбінату 

(Будівля 

БПК), З, інв. 

101310004  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

472,6 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

4  Гуртожиток 

на 320 місць, 

Д, інв. 

101310006  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

2230,9 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

5  Будівля 

медчастини, 

Ж, інв. 

101310007  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

1817,2 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

6   

6.1

.   

6.2

.   

6.3 

Адмінкорпус, 

А, інв. 

101310008, у 

тому числі: 

Будівля 

штабу, КПП, 

інв. 

101310016 

Їдальня для 

співробітникі

в, інв. 

101310015 

Вежа з 

пультом, інв. 

101310011 

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

3577,4 м2   

151,9 м2   

240,2 м2   

17,0 м2 

Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

7  Гуртожиток, 

Е, інв. 

101310010  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

2693,6 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

8  Клуб для 

засуджених, 

Г, інв. 

101310013  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

389,8 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

9  Будівля 

очікувань, И, 

інв. 

101310014  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

45,3 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

10  Інженерно-

технічна 

огорожа, N1, 

інв. 

101310017  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

1906,25 

пог. м  

Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

11  Вежа для 

КПП, N 

XXXIII, інв. 

101310019  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

 Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

12  Альтанка, Л, 

інв. 

101310020  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

6,0 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

13  Інженерні 

засоби 

охорони, N2, 

інв. 

101310025  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

2340 пог. м  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

14  Будівля 

туалету, 1Л, 

інв. 

101310012  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

10,0 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

15  Ворота 

металеві, N3, 

інв. 

101310034  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

15,75 м2  Об’єкт 

не 

викори

сто-

вується  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

16  Ворота 

металеві, N4, 

інв. 

101310035  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

15,75 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

17  Альтанка, М, 

інв. 

101310033  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

4,6 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

18  Будівля ВГМ, 

1Е, інв. 

10310010  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

2145,1 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

19  Склад готової 

продукції, Н, 

інв. 10310007  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

925,5 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

20  Котельня на 

газовому 

паливі, Р, інв. 

10310013  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

995,4 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

21  Пост 

охорони, Ц, 

інв. 01310037  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

5,5 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

22  Магазин з 

реалізації 

промислової 

групи товарів 

«Лавка 

майстра», 1М 

, інв. 

10310038  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

31,0 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

23  Алюмінієвий 

склад,Т, інв. 

10310014  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

342,2 м2  Об’єкт 

не 

викори

сто-

вується  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

24  Артезіанська 

свердловина 

2, N XXX, 

інв. 10310021  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

 Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

25  Артезіанська 

свердловина 

3, N XXXII, 

інв. 10310022  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

 Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

26  Артезіанська 

свердловина 

4, Ф, інв. 

10310024  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

8,6 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

27  Артезіанська 

свердловина 

5, N XXIX, 

інв. 10310023  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

 Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

28   

28.

1 

Будівля 

деревообробк

и, 1Є, інв. 

10310015 

Пневмотранс

портер, інв. 

10310034 

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

2317,2 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

29  Споруда для 

пожежного 

водоймища, 

N XXXIV, 

інв. 10310025  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

50,0 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

30  Будівля цеху 

№ 2, 1В, інв. 

10310003  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

330,2 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

31  Бензосклад, 

Х, інв. 

10310019  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

70,0 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

32  Будівля 

гаптовки, 1Б, 

інв. 10310016  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

300,4 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

33  Алюмінієвий 

склад, У, інв. 

10310011  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

324,6 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

34  Аспераційна 

установка, 1Д 

, інв. 

10310032  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

1151,2 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

35  Будівля 

механічної 

обробки, 1А, 

інв. 10310008  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

221,2 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

36  Автогараж, 

С, інв. 

10310009  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

697,4 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

37  Будівля 

складу № 1, 

П, інв. 

10310018  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

1699,9 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

38  Будівля 

пожежного 

депо, О, інв. 

10310017  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

244,4 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

39  Склад для 

рихтування 

проволоки, 

1Г, інв. 

10310012  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

101,7 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

40  Котельня на 

твердому 

паливі, 1Ж, 

інв. 10310006  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

680,6 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

41  Будівля цеху 

№ 1, Щ, нв. 

10310002  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

2768,4 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

42  Дизельна 

електростанці

я, Ч, інв. 

10310004  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

54,7 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменуван

ня, 

інвентарний 

номер 

об’єкта  

Адреса 

 

розташува

ння  

Реєстраці

йний 

номер 

об’єкта  

Розмір / 

площа 

об’єкта, м2

/ пог.м / м3  

Функц

іо-

нальне 

викор

ис-

тання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власнос

ті та 

власник  

43  Виставковий 

майданчик, 

1Н, інв. 

10310039  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

32,0 м2  Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

44  Благоустрій, 

NІ, інв. 

10310026  

08298, 

Київська 

обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюб

инське, 

вул. Залізн

ична, 1  
11519569

32109  

 Об’єкт 

не 

викори

стовуєт

ься  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, 

серія та номер: 10-15-217 від 

05.01.2017. Наказ 

Міністерства юстиції 

України «Про закріплення 

державного майна на праві 

оперативного правління» від 

03.09.2020 № 2265/7 зі 

змінами від 20.10.2020 

№ 2758/7. Витяг з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

від 28.01.2021 за індексним 

номером: 242256866  

Державн

а; 

Міністер

ство 

юстиції 

України  

 

Інформація про земельні ділянки 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки, 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове  

призначення  

Форма власності,  

підстава на право 

користування земельною 

ділянкою,  

інформація про обтяження  

Земельна 

ділянка  

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбин-

ське, 

вул. Залiз-

нична, 1  

6.1884  3210946200:01:034:0014  Іншого 

громадського 

призначення   

Державна; Державний акт 

на право постійного 

користування землею серія 

ІІ-КВ № 003004 від 

18.05.2004. Витяг з 

Державного реєстру 



Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки, 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове  

призначення  

Форма власності,  

підстава на право 

користування земельною 

ділянкою,  

інформація про обтяження  

речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію 

іншого речового права від 

06.11.2020 № 231511493. 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

земельну ділянку від 

03.09.2020 № НВ-

3220260172020. Охоронна 

зона навколо промислового 

об’єкта  

Земельна 

ділянка  

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбин-

ське, 

вул. Залiз-

нична, 1  

2.0963  3210946200:01:034:0015  Іншого 

громадського 

призначення   

Державна; Державний акт 

на право постійного 

користування землею серія 

ІІ-КВ № 003004 від 

18.05.2004. Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію 

іншого речового права від 

06.11.2020 № 231511193. 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

земельну ділянку від 

03.09.2020 № НВ-

3220260142020. Охоронна 

зона навколо промислового 

об’єкта  

Земельна 

ділянка  

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбин-

ське, 

вул. Залiз-

нична, 1  

0.0106  3210946200:01:034:0016  Іншого 

громадського 

призначення   

Державна; Державний акт 

на право постійного 

користування землею серія 

ІІ-КВ № 003004 від 

18.05.2004; витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію 

іншого речового права від 

06.11.2020 №231510913. 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

земельну ділянку 

03.09.2020 №НВ-

3220260122020. Охоронна 

зона навколо промислового 

об’єкта  

 

На земельній ділянці площею 6,1884 га, кадастровий номер 3210946200:01:034:0014, розташована 

будівля сімейного гуртожитку, заг. пл. 831,1 м2 за адресою: вул. Залізнична, буд. 5, 



смт Коцюбинське, Київська обл., що обліковується на балансі державного підприємства «Центр 

оцінки інформації» (код за ЄДРПОУ 00209131). 

Земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу, 

тому питання землекористування покупець вирішує самостійно в установленому чинним 

законодавством порядку, після переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 26.10.2021. 

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 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 10.05.2018 № 432 (із змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 220 211 587,66 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 110 105 793,83 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 110 105 793,83 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 22 021 158,77 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 11 010 579,38 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 11 010 579,38 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: становить 1 200,00 грн (0,2 мінімальної заробітної плати станом 

на 1 січня поточного року). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

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

Чернігівській областях 

Рахунок: UA568201720355519001000140075 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО: 820172 

Код за ЄДРПОУ: 43173325 

в національній валюті для перерахування гарантійного внеску 

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

Чернігівській областях 



Рахунок: UA598201720355289001000140075 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО: 820172 

Код за ЄДРПОУ: 43173325 

в іноземній валюті (в доларах США): 

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

Чернігівській областях 

Рахунок: UA363052990000025307046200356 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО: 300711 

Код за ЄДРПОУ: 14360570 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

місцезнаходженням: 08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське, вул. Залізнична, 1. 

Відповідальна особа: Пархомчук Леонід Петрович – інспектор групи охорони державної установи 

«Ірпінський виправний центр (№ 132)», старший лейтенант внутрішньої служби, тел.  + 38 050 802 

90 25. 

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

начальник управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов використання 

державного майна Києнко Сергій Миколайович, тел.  + 38 044 200 25 40, адреса електронної пошти: 

priv_32@spfu.gov.ua. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 

50; час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 

13.15; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html. 

Телефони для довідок:  + 38 044 200 25 40,  + 38 044 200 25 38. 

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, 

потенційним покупцям необхідно перейти на портал: vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації 

переглянути документи, які розміщені в віртуальній кімнаті даних. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях від 10.09.2021 № 910. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-10-000006-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 32 (тридцять два) календарних дні; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 32 (тридцять два) календарних дні. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 2 202 115,88 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 101 057,94 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 101 057,94 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 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража Б-1 загальною 

площею 37, 3 м2 за адресою: Волинська обл., Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка, 

вул. Соборності (вул. Жовтнева), 3 гараж 1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гараж Б-1 загальною площею 37,3 м2 (далі – Об’єкт 

приватизації). 

Місцезнаходження: Волинська обл., Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка, вул. Соборності 

(вулиця Жовтнева), 3 гараж 1. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби у 

Волинській області (код за ЄДРПОУ 40317441); адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 

10, тел.: (0332) 246-402, (0332) 246-367. 

Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно) 

 

Назва  

Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма власності 

та власник  

Гараж 

Б-1  

Волинська обл., 

Старовижівський 

р-н, смт Стара 

Вижівка, 

вул. Соборності 

(вул. Жовтнева), 

3 гараж 1  

37,3  995978407250  1242.1 – 

Гаражі 

надземні  

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності, 

(індексний номер 

витягу: 

108058211 від 

18.12.2017)  

Державна, 

Державна служба 

України з питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів,(код 

за ЄДОПОУ 

39924774)  

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельної  

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер  

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

Волинська обл., 

Старовижівський 

р-н, смт Стара 

Вижівка, 

вул. Соборності 

(вулиця 

Жовтнева), 3  

670  0725055100:01:006:0076  Для 

обслуговування 

адмінбудинку і 

гаража  

Державна, державний 

акт на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою, 

серія та номер: 

ЯЯ№035514, виданий 

31.05.2006  

 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 



ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22 жовтня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 

системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 

проведення електронного аукціону. 

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

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

приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного та комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 82 302,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 41 151,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 41 151,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 8 230,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 4 115,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 115,10 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

Об’єкт приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по 

Львівській, Закарпатській та Волинській областях витрати на проведення незалежної оцінки Об’єкта 

приватизації у сумі 2 400,00 грн (дві тисячі чотириста грн 00 коп.) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за 

придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації) 

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42899921 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: 

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

 

 



Інші відомості: 

повна сплата переможцем аукціону вартості Об’єкта приватизації здійснюється протягом 30 днів з 

дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»); 

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу покладаються на 

покупця (стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»). 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, за місцем його розташування за адресою: 

Волинська обл., Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка, вул. Соборності (вул. Жовтнева), 3 гараж 

1. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Подмоклий Микола Анатолійович, тел. (067) 361-42-

40. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, 

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

Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел.: (0332) 240057, 

адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

від 10.09.2021 № 475. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000012-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 823,02 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 411,51 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 411,51 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

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

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

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

вул. Галана Ярослава, 3 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

«А-1» загальною площею 81,1 м2; хлів з прибудовою «Б-1» загальною площею 37,1 м2 (далі – 

Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Галана Ярослава, 3. 



Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби у 

Волинській області (код за ЄДРПОУ 40317441), адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 

10, тел.: (0332) 246-402, (0332) 246-367. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва  

Адреса 

 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

Будинок 

інспекції 

«А-1»  

Волинська 

обл., 

Горохівський 

р-н, 

м. Горохів, 

вул. Галана 

Ярослава, 3   

81,1  960900707208  1220.9 – 

Будівлі для 

конторських та 

адмініст-

ративних цілей 

інші   

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності, 

(індексний номер 

витягу: 

108040061 від 

18.12.2017)  

Державна, 

Державна 

служба України 

з питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774)  

Хлів з 

прибудовою 

«Б-1»  

Волинська 

обл., 

Горохівський 

р-н, 

м. Горохів, 

вул. Галана 

Ярослава, 3   

37,1  960884507208  1274.6 – 

Господарські 

будівлі   

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності, 

(індексний номер 

витягу 108044498 

від 18.12.2017)  

Державна, 

Державна 

служба України 

з питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774)  

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки 

Форма власності, 

підстава на право 

користування земельною 

ділянкою, інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

Волинська 

обл., 

Горохівський 

р-н, 

м. Горохів, 

вул. Галана 

Ярослава, 3   

803  0720810100:03:001:0459  Для 

будівництва та 

обслуговування 

інших будівель 

громадської 

забудови  

Державна, Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права, 

(індексний номер витягу 

209353304 від 19.05.2020)  

 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21 жовтня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 



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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 

системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 

проведення електронного аукціону. 

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

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

приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного та комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 277 803,13 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 138 901,57 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 138 901,57 грн (без урахування ПДВ); 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 27 780,31 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 13 890,16 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 13 890,16 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за 

придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації) 

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42899921 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: 

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

Інші відомості: 

повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється протягом 30 днів з дня 

укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»); 

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на 

покупця (стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»). 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, 

за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Галана 

Ярослава, 3. 

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



Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, 

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

Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 24-00-57, 

адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

від 10.09.2021 № 477. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000007-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 2 778,03 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 389,02 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 389,02 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

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

медицини, приміщення головного корпусу загальною площею 84,7 м2 за адресою: Волинська 

обл., Іваничівський р-н, с. Орищі, вул. Гагаріна, 37 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

корпусу загальною площею 84,7 м2 (далі – Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Орищі, вул. Гагаріна, 37. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Іваничівська районна державна лікарня ветеринарної 

медицини (код за ЄДРПОУ 00692469), адреса: Волинська обл., смт Іваничі, вул. Перемоги, 61, 

тел. (03372) 2-17-03. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

 Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

Дільниця 

ветеринарної 

медицини, 

приміщення 

головного 

корпусу  

Волинська 

обл., 

Іваничівський 

р-н, с. Орищі, 

вул. Гагаріна, 

37  

84,7  1829814707211  1220.9 – 

Будівлі для 

конторських та 

адмініст-

ративних цілей 

інші   

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

Державна, 

Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечності 



 Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

права власності, 

(індексний 

номер витягу 

166702003 від 

15.05.2019)  

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774)  

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер  

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування земельною 

ділянкою, інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

Волинська 

обл., 

Іваничівський 

р-н, с. Орищі, 

вул. Гагаріна, 

37  

15371  0721182803:03:002:0001  Для 

обслуговування 

адмініст-

ративних та 

господарських 

будівель  

Державна, Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права 

(індексний номер витягу 

215971707 від 13.07.2020)  

 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21 жовтня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 

системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 

проведення електронного аукціону. 

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

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

приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного та комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 68 588,18 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 34 294,09 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 34 294,09 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

 

 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 6 858,82 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 429,41 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

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

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за 

придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації) 

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42899921 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: 

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

Інші відомості: 

повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється протягом 30 днів з дня 

укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»); 

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на 

покупця (стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»). 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, 

за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Орищі, вул. Гагаріна, 

37. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Березюк Валентина Василівна, тел.: (097) 455-85-55. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, 

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

Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел.: (0332) 24-00-

57, адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

від 10.09.2021 № 476. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000014-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 685,88 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 342,94 грн; 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 342,94 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях про продаж об’єкта малої приватизації комунальної власності –  об’єкта 

незавершеного будівництва, у складі: будівля котельні за адресою: Львівська обл., 

м. Червоноград, вул. Івасюка, 2є; будівля котельні № 1 за адресою: Львівська обл., 

м. Червоноград, вул. Івасюка, 2й, приміщення 1; будівля котельні № 2 за адресою: Львівська 

обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2й, приміщення 2, що перебуває на балансі Відділу 

капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради, код за ЄДРПОУ 

38894262 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва, у складі: будівля 

котельні, будівля котельні № 1, будівля котельні № 2. 

Місцезнаходження: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2є; Львівська обл., 

м. Червоноград, вул. Івасюка, 2й, приміщення 1; Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2й, 

приміщення 2. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Відділ капітального будівництва та інвестицій 

Червоноградської міської ради (код за ЄДРПОУ 38894262), адреса: Львівська обл., м. Червоноград, 

просп. Шевченка, 19, тел. (032) 493-11-26. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма власності 

та власник  

Об’єкт 

незавершеного 

будівництва у 

складі: 1. 

будівля 

котельні; 2. 

будівля 

котельні № 1; 

3. будівля 

котельні № 2 

Львівська обл., 

м. Червоноград, 

вул. Івасюка, 

2є; Львівська 

обл., 

м. Червоноград, 

вул. Івасюка, 

2й, приміщення 

1; Львівська 

обл., 

м. Червоноград, 

вул. Івасюка, 

2й, приміщення 

2 

   

2380372746118; 

2380830246118;  

2380818246118 

Об’єкт 

незавершеного 

будівництва  

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

№ 260617587 від 

09.06.2021; Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

№ 260701570 від 

09.06.2021; Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

Комунальна, 

Відділ 

капітального 

будівництва та 

інвестицій 

Червоноградської 

міської ради, 

(код за ЄДРПОУ 

38894262)   



Назва  
Адреса  

розташування  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма власності 

та власник  

власності 

№ 260699269 від 

09.06.2021 

 

Об’єкт незавершеного будівництва перебуває в південно-східній частині м. Червонограда. 

Розташований за 500 м від центру міста. До об’єкта незавершеного будівництва наявна під’їзна 

дорога. 

До складу об’єкта незавершеного будівництва входять: 

будівля котельні. Одноповерхова будівля. Фундамент – стрічковий бетонний; стіни – 

керамзитобетонні панелі; перекриття – залізобетонні ребристі плити по залізобетонних фермах; 

підлога – бетон. Будівельна готовність становить 63,4 %; 

будівля котельні № 1. Одноповерхова будівля. Фундамент – стрічковий бетонний; стіни – 

керамзитобетонні панелі; перекриття – залізобетонні ребристі плити; підлога – бетон. Будівельна 

готовність становить 47,6 %; 

будівля котельні № 2. Одноповерхова будівля. Фундамент – стрічковий бетонний; стіни – 

керамзитобетонні панелі; перекриття – залізобетонні ребристі плити; підлога – бетон. Будівельна 

готовність становить 50,6 %; 

інженерні мережі (водопостачання, водовідведення, газопостачання, електропостачання) відсутні. 

Під час огляду виявлено високий рівень засміченості та високий рівень рослинності надземної 

частини об’єкта незавершеного будівництва. 

Придбані матеріали та придбане устаткування на будівельному майданчику відсутні. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса  

розташування   

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава про право 

користування 

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельні 

ділянки   

Львівська обл., 

м. Червоноград, 

вул. Івасюка,2є; 

Львівська обл., 

м. Червоноград, 

вул. Івасюка,2й  

0.4381 

0.0517 

4611800000:03:005:0039; 

4611800000:03:005:0040 

11.04 – Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

технічної 

інфраструктури 

(виробництва 

та 

розподілення 

газу, 

постачання 

пари та гарячої 

води, збирання, 

очищення та 

розподілення 

води)  

Комунальна власність. 

Перебуває у 

користуванні Відділу 

капітального 

будівництва та 

інвестицій 

Червоноградської 

міської ради на підставі 

державного акту на 

право постійного 

користування, серія ЯЯ 

№ 177786 від 

01.04.2011; Комунальна 

власність. Перебуває у 

користуванні Відділу 

капітального 

будівництва та 

інвестицій 

Червоноградської 

міської ради на підставі 

державного акту на 

право постійного 



Назва  
Адреса  

розташування   

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава про право 

користування 

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

користування, серія ЯЯ 

№ 177787 від 

01.04.2011  

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22 жовтня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації комунальної власності – об’єкта незавершеного 

будівництва, у складі: будівля котельні за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2є; 

будівля котельні № 1 за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2й, приміщення 1; 

будівля котельні № 2 за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2й, приміщення 2 

(Далі – Об’єкт приватизації) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

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

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 953 416,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 476 708,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 476 708,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 95 341,60 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 47 670,80 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 47 670,80 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

протягом одного року з моменту переходу права власності на Об’єкт приватизації до покупця 

виготовити проєкт реконструкції об’єкта незавершеного будівництва; 

завершити будівництво об’єкта та ввести в експлуатацію з правом зміни первісного призначення за 

умови дотримання вимог Земельного кодексу України протягом 5 років з моменту підписання акта 

приймання-передачі Об’єкта 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 

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 Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок UA538201720355579004001157855 (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.  

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 за вищевказаним 

місцезнаходженням об’єкта. 

Контактна особа (представник балансоутримувача) – Павлюк Петро Степанович, тел. (097) 964-76-

85. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: м. Львів, вул. Коперника, 4, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, https://privatization.gov.ua/. 

Контактна особа: Дідик Оксана Степанівна, тел. (032) 261-62-14. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 14.09.2021 

№ 02308. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-06-000003-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 9 534,16 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4 767,08 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 767,08 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях про продаж об’єкта малої приватизації комунальної власності – об’єкта 

незавершеного будівництва – будівля пральні 1000 кг білизни з сміттєспалювальною піччю за 

адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2ж, що перебуває на балансі Відділу 

капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради, код за ЄДРПОУ 

38894262 

 

 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – будівля пральні 1000 

кг білизни з сміттєспалювальною піччю. 

Місцезнаходження: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2ж. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Відділ капітального будівництва та інвестицій 

Червоноградської міської ради (код за ЄДРПОУ 38894262), адреса: Львівська обл., м. Червоноград, 

просп. Шевченка, 19, тел. (032) 493-11-26. 

Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма власності  

та власник  

Об’єкт 

незавершеного 

будівництва –  

будівля пральні 1000 

кг білизни з 

сміттєспалювальною 

піччю  

Львівська обл., 

м. Червоноград, 

вул. Івасюка, 

2ж  

2380860746118  Об’єкт 

незавершеного 

будівництва  

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

№ 260708305 

від 

09.06.2021  

Комунальна, 

Відділ 

капітального 

будівництва та 

інвестицій 

Червоноградської 

міської ради, 

(код за ЄДРПОУ 

38894262)   

 

Об’єкт незавершеного будівництва перебуває у південно-східній частині міста Червонограда. 

Розташований за 500 м від центру міста. До об’єкта є під’їзна дорога з асфальтним покриттям. 

Об’єкт незавершеного будівництва – одноповерхова будівля пральні 1000 кг білизни з 

сміттєспалювальною піччю без перекриття. Фундамент стрічковий бетонний у підземній частині та з 

блоків ФБС у надземній. Стіни – цегляні, суцільної кладки, у верхній частині частково зруйновані. 

Будівельна готовність становить 29,5%. 

Інженерні мережі (водопостачання, водовідведення, газопостачання, електропостачання) відсутні. 

Під час огляду виявлено високий рівень засміченості та рослинності надземної частини об’єкта 

незавершеного будівництва. 

Придбані матеріали та придбане устаткування на будівельному майданчику відсутні. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса  

розташування   

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава про право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка   

Львівська 

область, 

м. Червоноград, 

вул. Івасюка, 

2ж  

0,1946  4611800000:03:005:0041  03.13 – Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

закладів 

побутового 

обслуговування  

Комунальна власність. 

Перебуває у 

користуванні Відділу 

капітального 

будівництва та 

інвестицій 

Червоноградської 

міської ради на підставі 

державного акту на 

право постійного 



Назва  
Адреса  

розташування   

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава про право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

користування, серія ЯЯ 

№177790 від 

01.04.2011.  На частину 

земельної ділянки 

площею 0.0156 га 

поширюється дія 

сервітуту: право 

проїзду на 

транспортному засобі 

по наявному шляху   

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22 жовтня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації комунальної власності: об’єкта незавершеного 

будівництва – будівлі пральні 1000 кг білизни з сміттєспалювальною піччю (далі – Об’єкт 

приватизації) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 394 195,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 197 097,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 197 097,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 39 419,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 19 709,75 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 19 709,75 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

протягом одного року з моменту переходу права власності на Об’єкт приватизації до покупця 

виготовити проєкт реконструкції об’єкта незавершеного будівництва; 



завершити будівництво об’єкта та ввести в експлуатацію з правом зміни первісного призначення за 

умови дотримання вимог Земельного кодексу України протягом 5 років з моменту підписання акта 

приймання-передачі Об’єкта 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 

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 Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок UA538201720355579004001157855 (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. 

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 за вищевказаним 

місцезнаходженням об’єкта. 

Контактна особа (представник балансоутримувача) – Павлюк Петро Степанович, тел. (097) 964-76-

85. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: м. Львів, вул. Коперника, 4, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, https://privatization.gov.ua/. 

Контактна особа: Дідик Оксана Степанівна, тел.(032) 261-62-14. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Умови продажу Об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській 

та Волинській областях від 14.09.2021 № 02309 «Про затвердження протоколу № 1 засідання 

аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності: об’єкта 

незавершеного будівництва». 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-06-000004-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 3 941,95 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 970,98 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 970,98 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. 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

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

літ. А загальною площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Білецька, 4/2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: вбудовані приміщення літ. А загальною площею 212,6 м2. 

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Білецька, 4/2. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у Закарпатській 

області, код за ЄДРПОУ 02360464, адреса: 88008, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 

11, тел. (0312) 61-34-68. 

Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно) 

Назва  

Адреса 

 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма власності  

та власник  

Вбудовані 

приміщення 

літ. А 

загальною 

площею 

212,6 м2  

Закарпатська 

обл., 

м. Іршава, 

вул. Білецька, 

4/2  

212,6  1638130821219  1220.9 – 

Будівлі для 

конторських та 

адміністра-

тивних цілей 

інші  

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно 

№ 136866614 

від 

06.09.2018, 

Свідоцтво про 

право 

власності на 

нерухоме 

майно серія 

ЯЯЯ 

№ 194586, 

видане 

виконавчим 

комітетом 

Іршавської 

міськради 

12.12.2005  

Державна, 

Державна служба 

статистики 

України, код за 

ЄДРПОУ37507880   

 

Об’єкт приватизації – вбудовані приміщення літ. А загальною площею 212,6 м2, розташований в 

частині одноповерхової будівлі 1982 року побудови. Фундамент – стрічковий, бутобетонний; стіни 

та перегородки – цегляні; перекриття дерев’яне; підлоги – бетонні, дощаті; покрівля – шиферна; 

наявне електропостачання. Об’єкт не експлуатується, перебуває в задовільному стані, потребує 

капітального ремонту, оскільки наявні дефекти несучих конструкцій (тріщини у фундаменті) та 

значні дефекти внутрішніх оздоблень. 

 

 

 

 

 

 



Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер  

земельної ділянки  

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

 земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

Закарпатська 

обл., 

м. Іршава 

вул. Білецька, 

4  

302  2121910100:06:003:0037   Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

органів 

державної 

влади та 

місцевого 

самоврядування  

Державна, витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права 

№ 125294636 від 

25.05.2018, державний 

акт на право постійного 

користування земельною 

ділянкою серія ЯЯ 

№ 097816 від 08.05.2007   

 

Станом на 01.09.2021 об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 27 жовтня 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 вбудованих приміщень літ. А загальною площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська 

обл., м. Іршава, вул. Білецька, 4/2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 1 318 120,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 659 060,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 659 060,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 131 812,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 65 906,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 65 906,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

поточного року – 1200,00 грн. 



УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях на оплату послуги, наданої 

суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, в сумі 

2 950,00 грн (дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят грн 00 коп.) без ПДВ на рахунок Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, 

який буде зазначено в договорі купівлі-продажу об’єкта 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 

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 Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт – окреме майно – вбудовані 

приміщення літ. А загальною площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Іршава, 

вул. Білецька, 4/2). 

Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 01601, 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: вул. Коперника, 4, м. Львів, 79005, Україна. 

Валюта рахунка – долари США та Євро 

Рахунок № UA863223130000025203000000065 

Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-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, Kopernyka str., Lviv, city,79005, Ukraine 

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: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 

за місцем розташування об’єкта. 

Відповідальна особа балансоутримувача: Гриник Галина Дмитрівна, телефон, (0312) 61-34-68, e-

mail: stat@uz.ukrstat.gov.ua. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, 

вул. Собранецька, 60, адреса вебсайта: zakarpattia@spfu.gov.ua. 



Відповідальна особа організатора аукціону: Качур Марія Михайлівна, телефон для довідок: (0312) 

61-38-83. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

від 14 вересня 2021 року № 00529. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-15-000001-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 13 181,20 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 6 590,60 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 6 590,60 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 

відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про продаж об’єкта 

малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів, у складі: адмінбудинок – 

літ. А загальною площею 458,24 м2, гаражі – літ. Б загальною площею 93,63 м2, кочегарка – 

літ. В загальною площею 43,50 м2 за адресою: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, 

смт Великий Березний, вул. Штефаника (вул. Радянської Армії), 45 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів, у складі: адмінбудинок – літ. 

А загальною площею 458,24 м2, гаражі – літ. Б загальною площею 93,63 м2, кочегарка – літ. 

В загальною площею 43,50 м2. 

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, смт Великий Березний, 

вул. Штефаника (вул. Радянської Армії), 45. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у Закарпатській 

області (код за ЄДРПОУ 02360464), адреса: 88008, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 

11, тел. (0312) 61-34-68. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональн

е 

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Група 

інвентарних 

об’єктів, у 

складі: 

адмінбудинок 

Закарпатська обл., 

Великоберезнянськи

й р-н, смт Великий 

Березний, 

вул. Штефаника 

595,37  163832232120

8  

1220.9 – 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

Свідоцтво 

про право 

власності на 

нерухоме 

майно серія 

Державна, 

Державна 

служба 

статистик

и України  



Назва  
Адреса 

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональн

е 

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

– літ. А 

загальною 

площею 

458,24 м2, 

гаражі – літ. Б 

загальною 

площею 

93,63 м2, 

кочегарка – 

літ. В 

загальною 

площею 

43,50 м2  

(вул. Радянської 

Армії), 45   

цілей інші  ЯЯЯ 

№ 176365, 

видане 

виконавчим 

комітетом 

Великоберез

-нянської 

селищної 

ради 

21.11.2005, 

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

№ 13689221

4 від 

07.09.2018   

(код за 

ЄДРПОУ 

37507880)  

 

До складу об’єкта входять три одиниці нерухомого майна, побудовані в 1975 році, зокрема: 

двоповерховий адмінбудинок літ. А загальною площею 458,24 м2, гаражі – літ. Б загальною площею 

93,63 м2 та кочегарка – літ. В загальною площею 43,50 м2. Фундаменти будівель – бутобетонні, 

стрічкові; стіни та перегородки – цегляні; перекриття – залізобетонне; покрівля адмінбудівлі – 

шифер, гаражів та кочегарки – толь, бітум. 

Приміщення першого поверху адмінбудинку площею 233,07 м2 перебувають в хорошому стані, 

приміщення другого поверху адмінбудинку – в задовільному та потребують ремонту. Будівлі гаражів 

та кочегарки перебувають в незадовільному технічному стані, наявні дефекти несучих конструкцій, 

часткове руйнування цегляної кладки стін, заповнення віконних прорізів відсутнє, дверних – 

відсутнє частково. 

В адмінбудинку наявне електропостачання, водопостачання, каналізація; в будівлях гаражів та 

кочегарки електропостачання, водопостачання та каналізація – зруйновані. Будівлі гаражів та 

кочегарки потребують капітального ремонту. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  Адреса розташування  

Площа 

земельної 

ділянки  

(м2)  

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки  

Цільове призначення  

земельної ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

Закарпатська обл., 

Великоберезнянський 

р-н, смт Великий 

Березний, 

вул. Штефаника (вул. 

Радянської Армії), 45  

1816  2120855100: 

02:003:0010  

Для обслуговування 

адмінбудинку відділу 

статистики у 

Великоберезянському 

районі  

Державна, державний 

акт на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

серія ЯЯ №098457 від 



Назва  Адреса розташування  

Площа 

земельної 

ділянки  

(м2)  

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки  

Цільове призначення  

земельної ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

27.09.2006, витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права 

№ 124295540 від 

17.05.2018  

 

Перелік майна, переданого в оренду станом на 13.09.2021 

 

№ 

з/п  
Орендар  

Назва об’єкта 

оренди  

Орендована 

площа, м2  

Цільове призначення 

оренди  

Реквізити договору 

оренди  

та термін його дії  

Орендна 

плата (за 

травень 

2021 

року), грн   

1  Прокуратура 

Закарпат-

ської області  

Частина 

першого 

поверху 

адмінбудинку 

літ. «А»  

188,66  Розміщення 

Великоберезнянського 

відділу Ужгородської 

місцевої прокуратури  

Від 05.05.2009 

№ 47-09/06-05 до 

04.12.2023 

включно  

0,083  

 

Відповідно до частини 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна» договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 27 жовтня 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: адмінбудинок – літ. А загальною площею 

458,24 м2, гаражі – літ. Б загальною площею 93,63 м2, кочегарка – літ. В загальною площею 43,50 м2 

за адресою: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, смт Великий Березний, вул. Штефаника 

(вул. Радянської Армії), 45 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

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

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

 

 



СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 1 982 792,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 991 396,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 991 396,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 198 279,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 99 139,60 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 99 139,60 грн (без урахування ПДВ). 

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

поточного року – 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях на оплату послуги, наданої 

суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, в сумі 

2 400,00 грн (дві тисячі чотириста грн 00 коп.) без ПДВ на рахунок Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, який буде 

зазначено в договорі купівлі-продажу об’єкта 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 

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 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, 01601, 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: вул. Коперника, 4, м. Львів, 79005, Україна. 

Валюта рахунка – долари США та Євро 

Рахунок № UA863223130000025203000000065 

Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-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, Kopernyka str., Lviv, city,79005, Ukraine 

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: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 

за місцем розташування об’єкта. 

Відповідальна особа балансоутримувача: Гриник Галина Дмитрівна, телефон (0312) 61-34-68, е-

mail: stat@uz.ukrstat.gov.ua. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, 

вул. Собранецька, 60, адреса вебсайта: zakarpattia@spfu.gov.ua. 

Відповідальна особа організатора аукціону: Качур Марія Михайлівна, телефон для довідок (0312) 

61-38-83. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

від 14 вересня 2021 року № 00530. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-31-000001-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 19 827,92 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 9 913,96 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 9 913,96 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ЗИЛ-431412, 

реєстраційний номер АС9046АР, за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 3 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ЗИЛ-431412, реєстраційний номер АС9046АР  

(далі – Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 3. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Луцька 

картонно-паперова фабрика» (код за ЄДРПОУ 38272943); адреса: Волинська обл., м. Луцьк, 

вул. Карбишева, 3, тел. (0332) 78-70-31. 

Відомості про Об’єкт приватизації: автомобіль марки – ЗИЛ, модель –431412, тип – 

спеціальний вантажний пожежний-С, номер шасі (кузова, рами) – 3086223, повна маса – 9600, маса 

без навантаження – 7000, категорія – С, об’єм двигуна – 6000 см3, тип пального – В, колір – 

червоний, кількість сидячих місць з місцем водія – 3 (три), реєстраційний номер АС9046АР, дата 

першої реєстрації – 12.06.1998, дата реєстрації – 15.07.2015, рік випуску – 1991, інвентарний 

№ 004214. 



Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21 жовтня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 

системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 

проведення електронного аукціону. 

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

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

приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного та комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 182 191,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 91 095,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 91 095,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 18 219,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 9 109,55 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 9 109,55 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

Об’єкта приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по 

Львівській, Закарпатській та Волинській областях витрати на проведення незалежної оцінки Об’єкта 

приватизації у сумі 1 544,49 грн (одна тисяча п’ятсот сорок чотири грн 49 коп.) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за 

придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації). 

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску). 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42899921 

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



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: 

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

Інші відомості: 

повна сплата переможцем аукціону вартості Об’єкта приватизації здійснюється протягом 30 днів з 

дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»). 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, 

за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 3. 

Відповідальна особа балансоутримувача: Сапіжук Наталія Євгенівна, тел. (098) 258-18-44. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, 

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

Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 24-00-57, 

адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

від 10.09.2021 № 478. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000006-1. 

Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 1 821,91 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 910,96 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 910,96 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 

областях про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації соціально-

культурного призначення – «ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення –  

«ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний». 

Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт Сергіївка, пров. Тірас, 3. 

Балансоутримувач: Державне підприємство «Управління справами Фонду державного майна 

України» (код за ЄДРПОУ 39950170). 

 



Відомості про об’єкт 

Об’єкт нерухомого майна «цілісний майновий комплекс, Дитячий оздоровчий табір «Сонячний» 

21.12.2016 зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний 

номер 1135434051103. 

Складові 

частини 

об’єкта  

Адреса 

розташування  

Загальна 

площа  

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

Будівлі 

спального 

корпусу (літ. 

А)  

Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський, 

смт Сергіївка, 

пров. Тірас, 3  

1489,8   1135434051103  Постанова Вищого 

господарського суду 

України від 04.08.2015 у 

справі № 9/17-4528-2011  

Державна, 

держава в особі 

Фонду 

державного 

майна України  

Будівлі 

спального 

корпусу  (літ. 

Б)  

Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський, 

смт Сергіївка, 

пров. Тірас, 3  

1489,8  1135434051103  Постанова Вищого 

господарського суду 

України від 04.08.2015 у 

справі № 9/17-4528-2011  

Державна, 

держава в особі 

Фонду 

державного 

майна України  

Будівлі 

їдальні (літ. 

В)  

Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський, 

смт Сергіївка, 

пров. Тірас, 3  

1295,7  1135434051103  Постанова Вищого 

господарського суду 

України від 04.08.2015 у 

справі № 9/17-4528-2011  

Державна, 

держава в особі 

Фонду 

державного 

майна України  

Будівлі 

кінотеатру 

(літ. Г)  

Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський, 

смт Сергіївка, 

пров. Тірас, 3  

626,0  1135434051103  Постанова Вищого 

господарського суду 

України від 04.08.2015 у 

справі № 9/17-4528-2011  

Державна, 

держава в особі 

Фонду 

державного 

майна України  

Будівлі 

медичного 

пункту (літ. 

Д)  

Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський, 

смт Сергіївка, 

пров. Тірас, 3  

158,5  1135434051103  Постанова Вищого 

господарського суду 

України від 04.08.2015 у 

справі № 9/17-4528-2011  

Державна, 

держава в особі 

Фонду 

державного 

майна України  

Будівлі 

приймального 

відділення 

(літ. Е)  

Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський, 

смт Сергіївка, 

пров. Тірас, 3  

190,5  1135434051103  Постанова Вищого 

господарського суду 

України від 04.08.2015 у 

справі № 9/17-4528-2011  

Державна, 

держава в особі 

Фонду 

державного 

майна України  

Будівля 

пропускного 

пункту  (літ. 

Ж)  

Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський, 

смт Сергіївка, 

пров. Тірас, 3  

67,7  1135434051103  Постанова Вищого 

господарського суду 

України від 04.08.2015 у 

справі №9/17-4528-2011  

Державна, 

держава в особі 

Фонду 

державного 

майна України  

Мостіння  Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський, 

смт Сергіївка, 

пров. Тірас, 3  

Реєстрація права власності на об’єкти нерухомості мостіння, 

стадіон, постамент (залишки конструкції) та огорожа 

відбуватиметься при укладанні з покупцем договору купівлі-

продажу.  Згідно з абз. 6 ч. 5 ст. 12 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зміни 

характеристик об’єкта нерухомого майна, розташованого на 

земельній ділянці, вносяться під час проведення державної 

реєстрації права власності на такий об’єкт у результаті вчинення 

дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення речових прав  

Огорожа  Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський, 

смт Сергіївка, 



пров. Тірас, 3  

Стадіон  Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський, 

смт Сергіївка, 

пров. Тірас, 3  

Постамент 

(залишки 

конструкції)  

Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський, 

смт Сергіївка, 

пров. Тірас, 3  

 

Діяльність на базі майна ЦМК фактично не здійснюється з 2006 року, майно не використовується, 

перебуває в незадовільному, занедбаному стані. 

Згідно з листом Національної соціальної сервісної служби України від 15.03.2021 № 0000-0202-

5/2741 відомості щодо дитячого оздоровчого табору «Сонячний» і Державному реєстрі майнових 

об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей відсутні. 

Майно ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний» повернуто до державної власності 

відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 04.08.2015 у справі № 9/17-4528-

2011. Судові спори стосовно об’єкту відсутні. 

Відомості про об’єкт та земельну ділянку: відповідно до судових рішень у справі № 9/17-4528-

2011 об’єкт розташований на земельній ділянці – 20000 м2. Земельна ділянка не виділена в натурі, 

кадастровий номер не присвоєно. 

Згідно з Генеральним планом смт Сергіївка цільове призначення земельної ділянки, розташованої 

за адресою: смт Сергіївка, пров. Тірас, 3, – землі оздоровчого призначення. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН. 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 жовтня 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 – «ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний» здійснюється відповідно 

до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). 

Покупець Об’єкта – «ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний» повинен відповідати 

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

майна». 

У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також 

подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий 

кредитор погоджується надати відповідний обсяг фінансування у разі, коли такого учасника буде 

обрано переможцем аукціону. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем 

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

УМОВИ ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

у зв’язку з тим, що діяльність на базі майна об’єкта приватизації фактично не здійснюється з 2006 

року та майно не використовується, Об’єкт приватизації – «ЦМК Дитячого оздоровчого табору 



«Сонячний» може бути перепрофільований відповідно до ч. 4 ст. 15 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону – 6 047 922,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 023 961,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 023 961,00 грн. 

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта 

нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 604792,20 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 302 396,10 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 302 396,10 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт в національній 

валюті на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

Для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 

за придбаний об’єкт: 

Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях 

Рахунок UA118201720355589002000163735 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код 43015722 

Для перерахування гарантійного внеску: 

Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях 

Рахунок UA888201720355229002001163735 

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код 43015722 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

звернувшись до організатора аукціону. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та 

Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, каб. 1106, тел. (048) 

731-50-28, телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51. Час роботи регіонального 

відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 

12.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ по Одеській та 

Миколаївській областях від 10.09.2021 № 1543 (протокол № 5 засідання аукціонної комісії з продажу 

об’єкта приватизації). 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-15-000001-3. 

Період між аукціоном: 

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного 

повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта; 

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електрон-

ною торговою системою про приватизацію об’єкта. 

Крок аукціону для: 

аукціону – 60 479,22 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 30 239,61 грн; 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій –30 239,61 грн. 

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

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими 

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях  

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна Вишняківського місця провадження 

діяльності  

та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (лікеро-горілчане виробництво), що перебуває на балансі  

ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно Вишняківського місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (лікеро-горілчане виробництво), у складі:  

(210737) Будівля котельні-спиртосховища заводу (заг. пл. 437,5 м2); (210738) Трансформаторна 

літера «д» (заг. пл. 31,2 м2); (210739) Адміністративна будівля літера «Б» (заг. пл. 809 м2); (210741) 

Прибудова літера «Б1» (заг. пл. 249,5 м2); (210744) Склад літера «Ш» (заг. пл. 91,8 м2); (210748) 

Будівля складу-ангару заводу літера «Ц» (заг. пл. 478,7 м2); (210749) Будівля складу-ангару заводу 

літера «Ч» (заг. пл. 460,6 м2); (210751) Прохідна літера «Ж» (заг. пл. 22 м2); (210754) 

Трансформаторна літера «М» (заг. пл. 52 м2); (210759) Склад літера «Дп1,Д1» (заг. пл. 1550,1 м2); 

(210760) Побутовий цех літера «Д» (заг. пл. 398,4 м2); (210763) Гараж літера «Е,Е1» (заг. пл. 

552,2 м2); (210764) Споруда металева, склад; (210765) Погріб літера «О» (заг. пл. 65,5 м2); (210766) 

Побутовий корпус літера «Ф» (заг. пл. 739,7 м2); (210767) Гараж літера «е» (заг. пл. 34,8 м2); 

(210768) Будівля гаража-складу заводу літера «У» (заг. пл. 447,9 м2); (210769) Сміттєсховище; 

(210770) Промислове приміщення літера «В» (заг. пл. 2580,5 м2); (210771) Будівля гаража заводу 

літера «Н» (заг. пл. 113,7 м2); (210772) Котельня літера «З» (заг. пл. 460 м2); (210773) Виробнича 

будівля заводу літера «А2» (заг. пл. 385,5 м2); (210758) Кіоск; (210745) Мазутосховище; (210742) 

Паркан; (210743) Асфальтове покриття (територія заводу); (210746) Водопровід; (210747) 

Каналізаційна сітка; (210755) Навіс для посуду; (210757) Ворота роздвижні; (210740) Ворота 

роздвижні КПП; (210750) Будівля складу заводу літера «Б» (заг. пл. 622,6 м2); (210752) Будівля 

складу заводу літера «А» (заг. пл. 395,3 м2); (210753) Будівля прохідної заводу літера «Г» (заг. пл. 

10,7 м2); (210761) Будівля підстанції заводу літера «В2» (заг. пл. 43,2 м2); (210762) Будівля складу-

магазину заводу літера «В В1» (заг. пл. 101,8 м2); (210774) Ємність спиртова 10920 дал; (210775) 

Ємність спиртова 2760 дал; (210776) Ємність спиртова 2760 дал; (210777) Ємність спиртова 5080 

дал; (210778) Ємність спиртова 5520 дал; (210779) Ємність спиртова 70 дал; (210780) Насос та 

двигун; (210781) Насос та мотор; (210782) Ємність спиртова 20200 дал; (210783) Ємність для смор. 

спирту 25 дал; (210784) Спиртовий мірник ГН ВНЦ; (210785) Спиртовий мірник ГН ВНЦ; (210786) 

Спиртовий мірник 249.74 дал; (210787) Спиртовий мірник 75.01 дал; (210788) Спиртовий мірник 

379.1 дал; (210789) Спиртовий мірник 379.4 дал; (210790) Спиртовий мірник; (210791) Спиртовий 

мірник 75 дал; (210792) Насос; (210793) Ємність вертикальна; (210794) Ємність горизонтальна; 

(210795) Ємність кубічна; (210796) Вентилятор котла ДЕ; (210797) Елетродвигун; (210798) 

Елетродвигун; (210799) Елетродвигун; (210800) Елетродвигун; (210801) Повітряний компресор; 

(210802) Повітряний компресор; (210803) Елетродвигун; (210804) Котельний насос; (210805) 

Котельний насос; (210806) Котельний насос; (210807) Фільтр катіоновий; (210808) Фільтр 

катіоновий; (210809) Паровий котел; (210810) Паровий котел; (210811) Живильний насос; (210812) 



Газорегуляторна установка; (210813) Деаераторна установка; (210814) Воздухозбірник; (210815) 

Напірний чан 540 дал; (210816) Напірний чан 690 дал; (210817) Напірний чан 690 дал; (210818) 

Напірний чан 680 дал; (210819) Напірний чан 670 дал; (210820) Довідний чан; (210821) Довідний чан 

400 дал; (210822) Довідний чан 400 дал; (210823) Довідний чан 400 дал; (210824) Мірник для соків 

136 дал; (210825) Мірник для соків 142 дал; (210826) Мірник для соків 144 дал; (210827) Мірник для 

соків 144 дал; (210828) Мірник спиртовий 75 дал; (210829) Доводний чан; (210830) Доводний чан; 

(210831) Мірник спиртовий 75 дал; (210832) Напірний чан 500 дал; (210833) Напірний чан 500 дал; 

(210834) Напірний чан 540 дал; (210835) Проміжний чан 720 дал; (210836) Проміжний чан 730 дал; 

(210837) Чан для води 800 дал; (210838) Ємність; (210839) Ємність; (210840) Піщаний фільтр; 

(210841) Піщаний фільтр; (210842) Вугільна колонка; (210843) Вугільна колонка; (210844) Вугільна 

колонка; (210845) Вугільна колонка; (210846) Вугільна колонка; (210847) Вугільна колонка; (210848) 

Вугільна колонка; (210849) Вугільна колонка; (210850) Вугільна колонка; (210851) Вугільна колонка; 

(210852) Екстрактор; (210853) Екстрактор; (210854) Екстрактор; (210855) Перегонний апарат 200 

дал; (210856) Аламбік; (210857) Довідний чан 400 дал; (210858) Довідний чан 400 дал; (210859) 

Купажний чан 500 дал; (210860) Купажний чан 500 дал; (210861) Купажний чан 540 дал; (210862) 

Прес Прогрес 500 дал; (210863) Чан для відгонів; (210864) Збірник сиропу 400 дал; (210865) Збірник 

сиропу 400 дал; (210866) Збірник соків 1230 дал; (210867) Збірник соків 1230 дал; (210868) Збірник 

соків 1240 дал; (210869) Збірник соків 1240 дал; (210870) Збірник соків 1240 дал; (210871) Збірник 

соків760 дал; (210872) Збірник соків 760 дал; (210873) Збірник соків 760 дал; (210874) Збірник соків 

770 дал; (210875) Збірник соків 770 дал; (210876) Збірник соків 770 дал; (210877) Чан сортувальний; 

(210878) Чан сортувальний; (210879) Ваги складські; (210880) Водоохолоджувач; (210881) Чан 

чистого браку 75 дал; (210882) Мірник спиртовий 75 дал; (210883) Мірник спиртовий 250 дал; 

(210884) Токарно-гвинторізний станок 166 16 К; (210885) Токарно-гвинторізний станок 166 16К; 

(210886) Електричний станок горизонтально фрезерний; (210887) Станок поперечно-строгальний; 

(210888) Станок заточний ЗК 634; (210889) Станок сверлильний; (210890) Бетономішалка; (210891) 

Комбінований деревообробний станок; (210892) Поперечно-стругальний станок; (210893) Станок 

заточний ЗК 634; (210894) Купажний чан 130 дал; (210895) Купажний чан 130 дал; (210896) 

Купажний чан 130 дал; (210897) Купажний чан 130 дал; (210898) Купажний чан 130 дал; (210899) 

Купажний чан 130 дал; (210900) Купажний чан 130 дал; (210901) Солемір котловий; (210902) 

Газовий лічильник; (210903) Газовий лічильник (далі – об’єкт приватизації). 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: Полтавська обл., м. Кременчук, 

вул. Чкалова, 8/28 та Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Межова, 8. 

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

ДП «Укрспирт»: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; фактична адреса: 03150, м. Київ, 

вул. Антоновича, 33В, оф. 23, телефон (044) 284-04-90, адреса електронної пошти: 

office@ukrspirt.com. 

Контактна особа: Вергелес Георгій Валентинович, телефон (067) 401-97-41, адреса електронної 

пошти: g.vergeles@ukrspirt.com. 

Відомості про нерухоме майно об’єкта приватизації 

 Інв. 

номе

р  

Назва   

Адреса 

розташуван

ня  

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер   

Функціональ

не 

використання  

Підстава 

виникненн

я права 

власності  

Форма 

власності та 

власник  

21073

7  

Будівля 

котельні-

спиртосховища 

заводу  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

437,5  20667586531

04  

1251,5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

**Витяг 

206263330 

від 

07.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21073

8  

Трансформатор

на літера «Д»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

31,2  20667795531

04  

2224.3 – 

Трансформато

рні станції та 

підстанції 

**Витяг 

206265544 

від 

07.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  



 Інв. 

номе

р  

Назва   

Адреса 

розташуван

ня  

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер   

Функціональ

не 

використання  

Підстава 

виникненн

я права 

власності  

Форма 

власності та 

власник  

вул. Чкалова

, 8/28  

місцевих 

електромереж  

21073

9  

Адмініст-

ративна 

будівля літера 

«Б»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

809,0  20667967531

04  

1220.9 – 

Будівлі для 

конторських та 

адмініст-

ративних цілей 

інші  

**Витяг 

206267608 

від 

07.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21074

1  

Прибудова 

літера «Б1»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

249,5  20668125531

04  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

**Витяг 

206272013в

ід 

07.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)   

21074

4  

Склад літера 

«Ш»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

91,8  20670943531

04  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші  

**Витяг 

206488164 

від 

09.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21074

8  

Будівля 

складу-ангару 

заводу літера 

«Ц»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

478,7  20671037531

04  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші  

**Витяг 

206490863 

від 

09.04.2020   

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21074

9  

Будівля 

складу-ангару 

заводу літера 

«Ч»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

460,6  20671152531

04  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші  

**Витяг 

206494524 

від 

09.04.2020   

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21075

0  

Будівля складу 

заводу літера 

«Б»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Межова, 

8  

622,6  20671663531

04  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші  

**Витяг 

206496376 

від 

09.04.2020   

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21075

1  

Прохідна 

літера «Ж»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

22,0  20671811531

04  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

**Витяг 

206498435 

від 

09.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21075

2  

Будівля складу 

заводу літера 

«А»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

395,3  20676794531

04  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші  

**Витяг 

206694861 

від 

13.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  



 Інв. 

номе

р  

Назва   

Адреса 

розташуван

ня  

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер   

Функціональ

не 

використання  

Підстава 

виникненн

я права 

власності  

Форма 

власності та 

власник  

вул. Межова, 

8  

21075

3  

Будівля 

прохідної 

заводу літера 

«Г»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Межова, 

8  

10,7  20676888531

04  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

**Витяг 

206697222 

від 

13.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21075

4  

Трансформатор

на літера «М»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

52,0  20677075531

04  

2224.3 – 

Трансформато

рні станції та 

підстанції 

місцевих 

електромереж  

**Витяг 

206700463 

від 

13.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21075

9  

Склад літера 

«Дп1, Д1»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

1550,1  20677238531

04  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші  

**Витяг 

206703046 

від 

13.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21076

0  

Побутовий цех 

літера «Д»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

398,4  20677350531

04  

1274.6 –  

Господарські 

будівлі  

**Витяг 

206705476в

ід 

13.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21076

1  

Будівля 

підстанції 

заводу літера 

«В2»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Межова, 

8  

43,2  20682235531

04  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

**Витяг 

206741518 

від 

14.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21076

2  

Будівля 

складу-

магазину 

заводу літера 

«В В1»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Межова, 

8  

101,8  20682281531

04  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші  

**Витяг 

206841499 

від 

15.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21076

3  

Гараж літера 

«Е,Е1»   

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

552,2  20682337531

04  

1242.1 – 

Гаражі наземні  

**Витяг 

206842821 

від 

15.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21076

5  

Погріб літера 

«О»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

65,5  20682391531

04  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі   

**Витяг 

206844354 

від 

15.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  



 Інв. 

номе

р  

Назва   

Адреса 

розташуван

ня  

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер   

Функціональ

не 

використання  

Підстава 

виникненн

я права 

власності  

Форма 

власності та 

власник  

вул. Чкалова

, 8/28  

21076

6  

Побутовий 

корпус літера 

«Ф»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

739,7  20682448531

04  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

**Витяг 

206846064 

від 

15.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21076

7  

Гараж літера 

«е»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

34,8  20688669531

04  

1242.1 – 

Гаражі наземні  

**Витяг 

206847846 

від 

15.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21076

8  

Будівля 

гаража-складу 

заводу літера 

«У»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

447,9  20688723531

04  

1242.1 – 

Гаражі наземні  

**Витяг 

206737457в

ід 

14.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21077

0  

Промислове 

приміщення 

літера «В»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

2580,5  20688774531

04  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі   

**Витяг 

206738635в

ід 

14.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21077

1  

Будівля гаража 

заводу літера 

«Н»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

113,7  20688946531

04  

1242.1 – 

Гаражі наземні  

**Витяг 

206740043в

ід 

14.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21077

2  

Котельня 

літера «З»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

460,0  20689039531

04  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

**Витяг 

206839796в

ід 

15.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

21077

3  

Виробнича 

будівля заводу 

літера «А2»  

Полтавська 

обл., 

м. Кременчу

к, 

вул. Чкалова

, 8/28  

385,5  20694072531

04  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

**Витяг 

206840539в

ід 

15.04.2020  

Державна 

МРЕТС* 

(Мінекономік

и)  

_______________________________  

* Міністерство економіки України є правонаступником Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України (постанова Кабінету Міністрів України № 504 від 

21.05.2021). ** Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 



 

Відомості про земельні ділянки об’єкта приватизації 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(га)  

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки  

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма власності, підстава на 

право користування  

земельною ділянкою, 

інформація про обтяження  

Земельна 

ділянка  

Полтавська обл., 

м. Кременчук, 

вул. Чкалова, 8/28 

та Межова, 8  

2,0351   –   Для 

обслуговування 

заводу  

Державний акт на право 

постійного користування 

землею І-ПЛ № 000610 від 

18.05.1995   

 

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди станом на 01.09.2021 

відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22 жовтня 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 (зі змінами), Закону України 

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

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та 

пального» та Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020 – 2023 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 699. 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону без умов – 9 535 169,94 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4 767 584,97 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 767 584,97 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 953 516,99 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 476 758,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 476 758,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти. 



Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

областях 

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

Рахунок: UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

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

Account: UA203052990000025209041200813 (USD), 

№UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

дні: вівторок-середа з 9.00 до 15.00 за місцем розташування за адресами: Полтавська обл., 

м. Кременчук, вул. Чкалова, 8/28 та Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Межова, 8. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: представник балансоутримувача – директор Вишняківського 

місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» – Касіч Ігор Петрович, телефон: 

(067) 788-55-80, адреси електронної пошти: vishspirtzavod@ukr.net., vishnab@ukr.net. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. 

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 

13.00. 

Контактна особа організатора аукціону – головний спеціаліст відділу приватизації та управління 

корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях – Толста Ірина Борисівна, телефон для довідок (0532) 50-06-12. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 10 вересня 2021 року 2021 № 967. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі:  UA-AR-P-2020-11-20-000007-1. 

Період між аукціонами: 

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



аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 95 351,70 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 47 675,85 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 47 675,85 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – транспортного засобу ЗАЗ 

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

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

Місцезнаходження: Сумська обл., 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. Салон – у 

задовільному стані. Двигун – придатний для подальшого використання, потребує профілактичних 

заходів через довготривале зберігання без руху. Відсік двигуна – лакофарбове покриття, яке 

перебуває у задовільному стані. 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 транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 жовтня 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 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 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: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

областях 

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

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 

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

in foreign currency: 

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

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

USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

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

Poltava city. 



Address: 70a Sobornosti str., Poltava city. 

MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

об’єкта: Сумська обл., м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 26. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування громадян № 8 

Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – Марєєва Алла Василівна, 

тел. (066) 590-78-47. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 

управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 14.09.2021 № 734. 

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 

DАСІА (ВМ4985AВ) за адресою: Сумська обл., м. Путивль, просп. Іоанна Путивльського, 34 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Путивль, просп. 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 DАСІА (ВМ4985AВ) (легковий автомобіль); державний 

реєстраційний номер ВМ4985AВ; номер шасі (кузова, рами) UU1LSDAGH34622602; 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. Салон – у 

задовільному стані. Двигун – потребує ремонтних робіт для відновлення після аварії. Відсік 

двигуна – пошкоджений. 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 транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 25 жовтня 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 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 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: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 



Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

областях 

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

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 

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

in foreign currency: 

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

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

USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

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

Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city. 

MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

об’єкта: Сумська обл., м. Путивль, просп. Іоанна Путивльського, 34. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування громадян № 8 

Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – Марєєва Алла Василівна, 

тел. (066) 590-78-47. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 

управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 14.09.2021 № 733. 

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 ВАЗ 

21043 (ВМ0219ВР) за адресою: Сумська обл., смт Ямпіль, бульв. Ювілейний, 1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ВАЗ 21043 (ВМ0219ВР). 

Місцезнаходження: Сумська обл., смт Ямпіль, бульв. Ювілейний, 1. 

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 ВАЗ 21043 (ВМ0219ВР); державний реєстраційний 

номер ВМ0219ВР; номер шасі (кузова, рами) Y9L2104302L003104; ХTА21043020895337; тип КТЗ – 

загальний легковий – загальний вантажопасажирський-В, 2002 року випуску; білого кольору; об’єм 

двигуна – 1451 см3; вид палива – бензин; потужність двигуна – 52,2/71 кВт/к.с; повна маса – 1510 кг. 

Пробіг за даними спідометра – 96198 км; пробіг за даними обліку – 196198 км. 

Кузов – придатний до подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 

фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: дверцят, крил, коробів. 

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

профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Відсік двигуна – лакофарбове 

покриття, яке перебуває у задовільному стані. Шасі – придатне для подальшої експлуатації, але 

потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх 

та передніх коліс мають мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторної батареї. 

В квітні 2016 року закінчилася експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу. 

Зберігання автомобіля здійснювалось на стоянці під накриттям. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 жовтня 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 (зі змінами). 



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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 41 214,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 20 607,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 20 607,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 121,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 060,70 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 060,70 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

областях 

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

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 

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

in foreign currency: 

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

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

USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

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

Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city. 

MFO 331401 

USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 

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



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

об’єкта: Сумська обл., смт Ямпіль, бульв. Ювілейний, 1. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування громадян № 8 

Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – Марєєва Алла Василівна, 

тел. (066) 590-78-47. 

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 від балансоутримувача: заступник начальника Управління – начальник відділу 

приватизації та управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 07.09.2021 № 718. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-21-000007-2. 

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 – 412,14 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 206,07 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 206,07 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 (ВМ0143АН) за адресою: Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Перемоги, 49 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ИЖ 2717 (ВМ0143АН). 

Місцезнаходження: Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Перемоги, 49. 

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, (ВМ0143АН); державний реєстраційний номер 

ВМ0143АН; номер шасі (кузова, рами) Y6L2717904L001355; ХTК27170040051666; тип КТЗ – 

загальний легковий – загальний вантажопасажирський-В, 2003 року випуску; червоного кольору; 

об’єм двигуна – 1569 см3; вид палива – бензин; потужність двигуна – 54,4/74 кВт/к.с; повна маса – 

1750 кг. Пробіг за даними спідометра – 129480 км; пробіг за даними обліку – 129480 км. 

Кузов – придатний до подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 

фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: дверцят, крил, коробів. 



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

профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Відсік двигуна – лакофарбове 

покриття, яке перебуває у задовільному стані. Шасі – придатне для подальшої експлуатації, але 

потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх 

та передніх коліс мають мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторної батареї. 

В квітні 2018 року закінчилася експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу. 

Зберігання автомобіля здійснювалось у гаражі. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 жовтня 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 майна2, Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 35 011,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 17 505,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 17 505,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 3 501,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 750,55 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 750,55 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 



Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

областях 

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

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 

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

in foreign currency: 

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

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

USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

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

Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city. 

MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

об’єкта: Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Перемоги, 49. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування громадян № 8 

Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – Марєєва Алла Василівна, 

тел. (066) 590-78-47. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 

управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 07.09.2021 № 717. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-21-000005-2. 

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 – 350,11 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 175,06 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 175,06 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 ВАЗ 21043 

(ВМ8309АТ)  

за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Індустріальна, 3 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ВАЗ 21043 (ВМ8309АТ). 

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Глухів, вул. Індустріальна, 3. 

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 ВАЗ 21043 (ВМ8309АТ); державний реєстраційний 

номер ВМ8309АТ; номер шасі (кузова, рами) Y6L2104302L003065; ХTА21043020904792; тип КТЗ – 

загальний легковий – загальний вантажопасажирський-В, 2002 року випуску; білого кольору; об’єм 

двигуна – 1451 см3; вид палива – бензин; потужність двигуна – 52,2/71 кВт/к.с; повна маса – 1510 кг. 

Пробіг за даними спідометра – 86647 км; пробіг за даними обліку – 186647 км. 

Кузов – придатний до подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 

фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: дверцят, крил, коробів. Салон – у 

задовільному стані. Двигун – придатний для подальшого використання, але потребує 

профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Відсік двигуна – лакофарбове 

покриття, яке перебуває у задовільному стані. Шасі – придатне для подальшої експлуатації – 

потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх 

та передніх коліс мають мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторної батареї. 

В червні 2017 року закінчилася експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу. 

Зберігання автомобіля здійснювалось у гаражі. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 жовтня 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 (зі змінами). 



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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 123,26 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 61,63 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 61,63 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 12,33 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 6,16 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 6,16 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

областях 

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

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 

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

in foreign currency: 

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

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

USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

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

Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city. 

MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 

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



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Індустріальна, 3. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування громадян № 8 

Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – Марєєва Алла Василівна, 

тел. (066) 590-78-47. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 

управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 07.09.2021 № 719. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-21-000014-2. 

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 – 1,23 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 0,61 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 0,61 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ2 (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 27179 

(ВМ2096ВІ)  

за адресою: Сумська обл., м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 39 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ИЖ 27179 (ВМ2096ВІ). 

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 39. 

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 27179, (ВМ2096ВІ) (легковий автомобіль); 

державний реєстраційний номер ВМ2096ВІ; номер шасі (кузова, рами) Y6L2717904L001437; 

ХТК2710040051929; тип колісного транспортного засобу – загальний вантажопасажирський-В, 2003 

року випуску; синього кольору; об’єм двигуна – 1569 см3; вид палива – бензин; потужність 

двигуна – 54,4/74 кВт/к.с; повна маса – 1750 кг. Пробіг за даними спідометра – 201787 км; пробіг за 

даними обліку – 201787 км. 



Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 

фарбувальних робіт. Наскрізна корозія кузовних елементів: дверцят, крил, коробів. Салон – у 

задовільному стані. Двигун – придатний для подальшого використання, але потребує 

профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Відсік двигуна – лакофарбове 

покриття, яке перебуває у задовільному стані. Шасі – придатне для подальшої експлуатації, але 

потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Електрообладнання – 

потребує заміни акумуляторної батареї. Пневматичні шини задніх та передніх коліс мають 

мікротріщини. З квітня 2013 року експлуатація автомобіля припинена. Зберігання автомобіля 

здійснюється в гаражному приміщенні. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 жовтня 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 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 2 938,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 469,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 469,10 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 293,82 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 146,91 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 146,91 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 



Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

областях 

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

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 

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

in foreign currency: 

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

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

USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

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

Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city. 

MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

об’єкта: Сумська обл., м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 39. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування громадян № 8 

Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – Марєєва Алла Василівна, 

тел. (066) 590-78-47. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 

управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 07.09.2021 № 716. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-21-000006-2. 

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 – 29,38 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 14,69 грн; 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 14,69 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 ВАЗ 21043 

(ВМ4783АТ)  

за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Слобідська, 183 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ВАЗ 21043 (ВМ4783АТ). 

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Слобідська, 183. 

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 ВАЗ 21043; державний реєстраційний номер ВМ4783АТ, 

номер шасі (кузова, рами) Y9L2104302L003067, ХТА21043020906986; тип КТЗ – загальний 

легковий – загальний вантажопасажирський-В; 2002 року випуску; білого кольору; об’єм двигуна – 

1450 см3; вид палива – бензин; потужність двигуна – 52,2/71 кВт/к.с; повна маса – 1475 кг. Пробіг за 

даними спідометра – 84626 км; пробіг за даними обліку – 184626 км. 

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 

фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: дверцят, крил, коробів. Відсутні 

ключі від автомобіля. Задні дверцята не відчиняються, зламаний важіль відкриття багажника. Капот 

має дефекти (вигини), погано відкривається. Салон – у задовільному стані. Двигун – придатний для 

подальшого використання – потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без 

руху. Відсік двигуна –лакофарбове покриття, яке перебуває у задовільному стані. Шасі – придатне 

для подальшої експлуатації, але потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без 

руху. Пневматичні шини задніх та передніх коліс мають мікротріщини. Електрообладнання – 

потребує заміни акумуляторної батареї. З травня 2016 року припинена експлуатація автомобіля, як 

службового транспортного засобу. Зберігання автомобіля здійснювалось на відкритій стоянці 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 жовтня 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 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 106,52 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 53,26 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 53,26 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 10,65 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 5,33 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 5,33 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

областях 

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

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 

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

in foreign currency: 

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

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

USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

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

Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city. 

MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 



SWIFT: PBANUA2X 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

об’єкта: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Слобідська, 183. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування громадян № 8 

Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – Марєєва Алла Василівна, 

тел. (066) 590-78-47. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління-начальник відділу приватизації та управління 

корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 07.09.2021 № 715. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-21-000008-2. 

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 – 1,07 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 0,54 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 0,54 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 ВАЗ 

21043 (ВМ5024АТ) за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Молодіжна, 30 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ВАЗ 21043 (ВМ5024АТ). 

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Шостка, вул. Молодіжна, 30. 

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 ВАЗ 21043, (ВМ5024АІ); державний реєстраційний 

номер ВМ5024АТ; номер шасі (кузова, рами) Y7С21043060060913; ХWК21041060010108; тип КТЗ – 

загальний легковий – загальний вантажопасажирський-В, 2006 року випуску; синього кольору; об’єм 

двигуна – 1451 см3; вид палива – бензин/газ; потужність двигуна – 52,2/71 кВт/к.с; повна маса – 1510 

кг. Пробіг за даними спідометра – 01601 км; пробіг за даними обліку – 101601 км. 



Кузов – придатний до подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 

фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: дверцят, крил, коробів. Салон – у 

задовільному стані. Двигун – придатний для подальшого використання, але потребує 

профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Відсік двигуна – лакофарбове 

покриття, яке перебуває у задовільному стані. Шасі – придатне для подальшої експлуатації – 

потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх 

та передніх коліс мають мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторної батареї. 

В квітні 2018 року закінчилася експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу. 

Зберігання автомобіля здійснювалось на відкритій стоянці. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 жовтня 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 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 41214,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 20 607, 00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 20 607, 00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 121,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 060,70 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 060,70 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 



Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

областях 

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

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 

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

in foreign currency: 

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

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

USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

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

Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city. 

MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

об’єкта: Сумська обл., м. Шостка, вул. Молодіжна, 30. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування громадян № 8 

Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – Марєєва Алла Василівна, 

тел. (066) 590-78-47. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління-начальник відділу приватизації та управління 

корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 07.09.2021 № 710. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-21-000010-2. 

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 – 412,14 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 206,07 грн; 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 206,07 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 

27179 (ВМ4113АТ) за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Лукіна, 2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ИЖ 27179 (ВМ4113АТ). 

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Лукіна, 2. 

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 27179, (ВМ4113АТ); державний реєстраційний 

номер ВМ4113АТ; номер шасі (кузова, рами) Y6L2717904L001398; ХTК27170040051463; тип КТЗ – 

загальний легковий – загальний вантажопасажирський-В, 2003 року випуску; фіолетового кольору; 

об’єм двигуна – 1569 см3; вид палива – бензин; потужність двигуна – 54,4/74 кВт/к.с; повна маса – 

1750 кг. Пробіг за даними спідометра – 203129 км; пробіг за даними обліку – 203129 км. 

Кузов – придатний до подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 

фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: дверцят, крил, коробів. 

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

профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Відсік двигуна – лакофарбове 

покриття, яке перебуває у задовільному стані. Шасі – придатне для подальшої експлуатації, але 

потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх 

та передніх коліс мають мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторної батареї. 

В листопаді 2017 року закінчилася експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу. 

Зберігання автомобіля здійснювалось на відкритій стоянці. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 жовтня 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 (зі змінами). 



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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 47 899,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 23 949,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 23 949,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 789,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 394,95 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 394,95 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

областях 

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

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 

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

in foreign currency: 

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

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

USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

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

Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city. 

MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 

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



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Лукіна, 2. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування громадян № 8 

Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – Марєєва Алла Василівна, 

тел. (066) 590-78-47. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління-начальник відділу приватизації та управління 

корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 07.09.2021 № 712. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-21-000013-2. 

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 – 478,99 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 239,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 239,50 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – транспортного засобу ВАЗ 

21043 (ВМ9414ВІ) за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Ярмакова, 11, гараж 2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ВАЗ 21043 (ВМ9414ВІ). 

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Ярмаркова, 11, гараж 2. 

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 транспортний засіб ВАЗ 21043, (ВМ9414ВІ); державний 

реєстраційний номер ВМ9414ВІ; номер шасі (кузова, рами) Y6L2104305L018935; 

ХTК21043060056622; тип КТЗ – загальний легковий – загальний вантажопасажирський-В, 2005 року 

випуску; зеленого кольору; об’єм двигуна – 1451 см3; вид палива – бензин; потужність двигуна – 

52,2/71 кВт/к.с; повна маса – 1510 кг. Пробіг за даними спідометра – 161023 км; пробіг за даними 

обліку – 161023 км. 

Кузов – придатний до подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 

фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: дверцят, крил, коробів. 



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

профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Відсік двигуна – лакофарбове 

покриття, яке перебуває у задовільному стані. Шасі – придатне для подальшої експлуатації, але 

потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх 

та передніх коліс мають мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторної батареї. 

В червні 2019 року закінчилася експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу. 

Зберігання автомобіля здійснювалось у гаражі. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 жовтня 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 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 46 420,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 23 210,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 23 210,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 642,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 321,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 321,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 



Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

областях 

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

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 

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

in foreign currency: 

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

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

USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

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

Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city. 

MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Ярмаркова, 11, гараж 2. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування громадян №8 

Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – Марєєва Алла Василівна, 

тел. (066) 590-78-47. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління-начальник відділу приватизації та управління 

корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 07.09.2021 №.714. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-21-000012-2. 

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 – 464,20 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 232,10 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 232,10 грн. 



Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – транспортного засобу ВАЗ 

21043 (ВМ3936АВ) за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Слобідська, 183 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ВАЗ 21043 (ВМ3936АВ). 

Місцезнаходження: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Слобідська, 183. 

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 ВАЗ 21043; державний реєстраційний номер ВМ3936АВ; 

номер шасі (кузова, рами) Y6L210305L019125; ХТК21043060057084; тип КТЗ – загальний легковий – 

загальний вантажопасажирський-В, 2005 року випуску; червоного кольору; об’єм двигуна – 1451 

см3; вид палива – бензин; потужність двигуна – 52,2/71 кВт/к.с; повна маса – 1475 кг. Пробіг за 

даними спідометра – 89576 км; пробіг за даними обліку – 189576 км. 

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 

фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: дверцят, крил, коробів. 

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

профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Відсік двигуна – лакофарбове 

покриття, яке перебуває у задовільному стані. Шасі – придатне для подальшої експлуатації, але 

потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх і 

передніх коліс мають мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторної батареї. З 

травня 2019 року припинена експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу. 

Зберігання автомобіля здійснювалось на відкритій стоянці. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 жовтня 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 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

 



СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 41 214 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 20 607,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 20 607,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 121,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 060,70 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 060,70 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях 

Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 

in foreign currency: 

Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions 

Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014. 

USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial Bank «PRIVATBANK», 

Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city. 

MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 

Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням 

об’єкта: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Слобідська, 183. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування громадян № 8 

Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – Марєєва Алла Василівна, 

тел. (066) 590-78-47. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління-начальник відділу приватизації та управління 

корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській 

області Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 07.09.2021 № 713. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-21-000009-2. 

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 – 412,14 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 206,07 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 206,07 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 ВАЗ 

21103 (ВМ1004АВ) за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 93 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: транспортний засіб ВАЗ 21103 (ВМ1004АВ). 

Місцезнаходження: м. Суми, вул. Ковпака, 93. 

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 ВАЗ 21103, (ВМ1004АВ); державний реєстраційний 

номер ВМ1004АВ; номер шасі (кузова, рами) ХТА21103030593357; тип КТЗ – легковий седан-В, 

2003 року випуску; сірого кольору; об’єм двигуна – 1499 см3; вид палива – бензин; потужність 

двигуна – 69/94 кВт/к.с; повна маса – 1515 кг. Пробіг за даними спідометра – 425104 км; пробіг за 

даними обліку – 425104 км. 

Кузов – придатний до подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 

фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: дверцят, крил, коробів. 

Салон – у задовільному стані. Двигун – придатний для подальшого використання, але потребує 

профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Відсік двигуна – лакофарбове 



покриття, яке перебуває у задовільному стані. Шасі – придатне для подальшої експлуатації, але 

потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх 

та передніх коліс мають мікротріщини. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторної батареї. 

В квітні 2015 року закінчилася експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу. 

Зберігання автомобіля здійснювалось на стоянці під накриттям. 

Судові рішення щодо даного транспортного засобу відсутні. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 18 жовтня 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 (зі змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 43929,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 21 964,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 21 964, 50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 392,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 196,45 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 196,45 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 



Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях 

Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (валюта долар США); 

№ UA643052990000025202031200820 (валюта євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 

in foreign currency: 

Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions 

Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014. 

USREOU code: 42769539 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial Bank «PRIVATBANK», 

Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city. 

MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 

SWIFT: PBANUA2X 

Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням 

об’єкта: м. Суми, вул. Ковпака, 93. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник відділу обслуговування громадян № 8 

Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області – Марєєва Алла Василівна, 

тел. (066) 590-78-47. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 

управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Сумській області Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 07.09.2021 № 711. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-21-000015-2. 

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 – 439,29 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 219,65 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 219,65 грн. 

 



Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – ветлікарні літ. «А» 

загальною площею 174,2 м2, гаража літ. «Г» загальною площею 129,0 м2, будівлі секційної літ. 

«Б-1» загальною площею 16,5 м2, ПММ літ. «Д-1» загальною площею 26,6 м2, вбиральні літ. 

«В-1» загальною площею 4,4 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Чуднів, вул. Соборна, 71 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: ветлікарня літ. «А» загальною площею 174,2 м2, гараж 

літ. «Г» загальною площею 129,0 м2, будівля секційної літ. «Б-1» загальною площею 16,5 м2, 

ПММ літ. «Д-1» загальною площею 26,6 м2, вбиральня літ. «В-1» загальною площею 4,4 м2. 

Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Чуднів, вул. Соборна, 71. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Чуднівська районна державна лікарня ветеринарної 

медицини (код за ЄДРПОУ 00698199), адреса: 13200, Житомирська обл., м. Чуднів, вул. Соборна, 12, 

тел. (04139) 2-13-37. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

Ветлікарня 

літ. «А» 

загальною 

площею 

174,2 м2, 

гараж літ. 

«Г» 

загальною 

площею 

129,0 м2, 

будівля 

секційної 

літ. «Б-1» 

загальною 

площею 

16,5 м2, 

ПММ літ. 

«Д-1» 

загальною 

площею 

26,6 м2, 

вбиральня 

Житомирська 

обл., 

м. Чуднів, 

вул. Соборна, 

71  

350,7  1781733918258  1271.1 – 

Будівлі для 

тваринництва  

Інформація з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно та 

Реєстру прав 

власності на 

нерухоме майно, 

Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон 

відчуження об’єктів 

нерухомого майна 

щодо об’єкта 

нерухомого майна від 

29.10.2020, номер 

інформаційної 

довідки 230198293, 

номер запису про 

право 

власності/довірчої 

власності 30611322  

Державна, 

держава 

Україна в 

особі 

Державної 

служби 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів 

та захисту 

споживачів 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774)   



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

літ. «В-1» 

загальною 

площею 

4,4 м2  

 

До складу об’єкта приватизації входять: 

ветлікарня літ. «А» загальною площею 174,2 м2. Фундамент та цоколь – стрічковий, бутовий; 

стіни та перегородки – цегляні; перекриття – балки дерев’яні з підшивкою, з накатом; дах – 

азбофанера; підлога – дощата, лінолеум; прорізи віконні, дверні – дерев’яні, металопластик. Наявне 

електропостачання, пічне опалення; 

гараж літ. «Г» загальною площею 129,0 м2. Фундамент та цоколь – стрічковий, бутовий; стіни та 

перегородки – цегляні; перекриття – балки дерев’яні, дощатий настил; дах – азбофанера; прорізи 

віконні, дверні – дерев’яні. Наявне електропостачання; 

будівля секційної літ. «Б-1» загальною площею 16,5 м2. Фундамент та цоколь – стрічковий; стіни 

та перегородки – цегляні; перекриття – балки дерев’яні з підшивкою ДСП; дах – азбофанера; 

підлога – бетонна; прорізи віконні, дверні – дерев’яні. Наявне електропостачання; 

ПММ літ. «Д-1» загальною площею 26,6 м2. Фундамент та цоколь – бетонні блоки; стіни та 

перегородки – цегляні; перекриття – залізобетон; 

вбиральня літ. «В-1» загальною площею 4,4 м2. Фундамент – цегляний вигріб; стіни та 

перегородки – цегляні; дах – азбофанера; підлога – дощата, бетон. 

Об’єкт перебуває на околиці м. Чуднів. Поруч розташована малоповерхова житлова забудова. 

Підходи і під’їзди до об’єкта перебувають в задовільному стані. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)   

Кадастровий номер  

земельної ділянки  

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма власності, підстава 

на право користування 

земельною ділянкою, 

інформація про обтяження  

Земельна 

ділянка  

Житомирська 

обл., 

м. Чуднів, 

вул. Соборна, 

71 (50-річчя 

Жовтня, 71)   

9743  1825855100:01:001:0188  В.03.03 – 

Землі 

житлової та 

громадської 

забудови 

охорони 

здоров’я і 

соціальних 

послуг   

Перебуває у постійному 

користуванні Чуднівської 

районної державної лікарні 

ветеринарної медицини 

згідно з державним актом 

на право постійного 

користування (серія ЯЯ 

№ 071126 від 15.02.2006)   

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22 жовтня 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 ветлікарні літ. «А» загальною площею 174,2 м2, гаража літ. «Г» загальною площею 

129,0 м2, будівлі секційної літ. «Б-1» загальною площею 16,5 м2, ПММ літ. «Д-1» загальною площею 

26,6 м2, вбиральні літ. «В-1» загальною площею 4,4 м2 за адресою: Житомирська обл., м. Чуднів, 

вул. Соборна, 71 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 280820,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 140410,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 140410,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 28082,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 14041,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 14041,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації сплатити 5495,00 грн без ПДВ на рахунок Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Рівненській та Житомирській областях (буде зазначено у договорі 

купівлі-продажу) за проведення оцінки об’єкта приватизації. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, 

Код за ЄДРПОУ 42956062 

в іноземній валюті EUR: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, 

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW 



Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, 

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер 

кореспондентського рахунка: 04094227 

або The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Бондарчук Сергій Петрович. 

Телефон (098) 515-43-57, е-mail:vetapteka_chd@ukr.net. 

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/. 

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Житомирській області, час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. 

Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, тел. (0412) 420-418, е-mail: ztfdmu@gmail.com. 

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 від 14.09.2021 № 980. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000001-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 2808,20 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1404,10 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1404,10 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 

дитячого садка-ясел на 95 місць за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, 

с. Морозівка, вул. Миру, 3а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – дитячий садок-ясла 

на 95 місць. 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Морозівка, вул. Миру, 3а. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Департамент регіонального розвитку Житомирської 

обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 39932654), адреса: 10014, м. Житомир, майдан 

імені С. П. Корольова, 12, тел. (0412) 47-44-27. 

Відомості про об’єкт 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональн

е 

використання  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Об’єкт 

незавершеног

о 

будівництва – 

дитячий 

садок-ясла на 

95 місць  

Житомирська 

обл., 

Брусилівськи

й р-н, 

с. Морозівка, 

вул. Миру, 3а  

570,1  242182001820

9  

–  Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності від 

30.07.2021 

№ 268333320, 

номер запису про 

право 

власності/довірчо

ї власності 

43247680, дата 

державної 

реєстрації – 

23.07.2021  

Державна. 

Житомирськ

а обласна 

державна 

адмініст-

рація (код за  

ЄДРПОУ 

00022489)   

 

Рівень будівельної готовності: 11 %. 

Об’єкт незавершеного будівництва розташований в серединній частині населеного пункту, 

неподалік малоповерхового житлового сектору. Фундамент – з/б, стіни та перегородки – відсутні, 

перекриття відсутнє, підлога відсутня. Об’єкт не огороджений та не охороняється. Інженерні 

комунікації не підведені. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не відводилась. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22 жовтня 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 незавершеного будівництва – дитячого садка-ясел на 95 місць здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

року № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – дитячого садка-ясел на 95 місць повинен 

відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 157064,05 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 78532,03 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 78532,03 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 15706,41 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 7853,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 7853,20 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, 

Код за ЄДРПОУ 42956062 

в іноземній валюті EUR: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, 

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 



SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, 

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер 

кореспондентського рахунка: 04094227 

або The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 

за місцем розташування об’єкта. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, 

вул. Петра Могили, 24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Житомирській області, час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. 

Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, тел. (0412) 420-418, е-mail: ztfdmu@gmail.com. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної 

комісії з продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях від 14.09.2021 № 981. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-01-000008-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 1570,64 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 785,32 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 785,32 гривень. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 

амбулаторії за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, c. Жубровичі, вул. Шевченка, 

14в 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – амбулаторія. 

Місцезнаходження:Житомирська обл.,Коростенський р-н,c. Жубровичі, вул. Шевченка, 14в. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Департамент регіонального розвитку Житомирської 

обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 39932654), адреса: 10014, м. Житомир, майдан 

імені С. П. Корольова, 12, тел. (0412) 47-44-27. 

Відомості про об’єкт 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональн

е 

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

Об’єкт 

незавершеног

о 

будівництва – 

амбулаторія  

Житомирська 

обл., 

Коростенськи

й р-н, 

с. Жубровичі, 

вул. Шевченка

, 14в  

674,9  242192301824

4  

–  Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності від 

30.07.2021 

№ 268353049, 

номер запису про 

право 

власності/довірчо

ї власності 

43250021, дата 

державної 

реєстрації – 

26.07.2021  

Державна. 

Житомирськ

а обласна 

державна 

адмініст-

рація (код за 

ЄДРПОУ 

00022489)  

 

Рівень будівельної готовності: 5 %. 

Об’єкт незавершеного будівництва являє собою залишки одноповерхової цегляної будівлі, 

фундамент – з/б блоки, стіни та перегородки – відсутні, перекриття відсутнє, підлога відсутня. 

Об’єкт розташований в серединній частині населеного пункту, неподалік малоповерхового 

житлового сектору. Об’єкт не огороджений та не охороняється. Інженерні комунікації не підведені. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не відводилась. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22 жовтня 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 незавершеного будівництва – амбулаторії здійснюється відповідно до вимог 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 

продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі 

змінами). 

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – амбулаторії повинен відповідати вимогам, 

передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 234816,86 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 117408,43 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 117408,43 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 23481,69 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 11740,84 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 11740,84 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, 

Код за ЄДРПОУ 42956062 

в іноземній валюті EUR: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, 

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 



SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE UKREXIMBANK, 

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер 

кореспондентського рахунка: 04094227 

або The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, 

вул. Петра Могили, 24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Житомирській області, час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. 

Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, тел. (0412) 420-418, е-mail: ztfdmu@gmail.com. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної 

комісії з продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях від 14.09.2021 № 982. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-01-000007-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 2348,17 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1174,08 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1174,08 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області про 

приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежилого приміщення літ. «А-1» 

загальною площею 26,5 м2 за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Зоря, 

вул. Ставкова, 1 

 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежиле приміщення літ. «А-1» загальною площею 26,5 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Зоря, вул. Ставкова, 1. 

Балансоутримувач відсутній. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

призначення  

Підстава виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та 

власник  

Нежиле 

приміщення 

літ. «А-1» 

загальною 

площею 

26,5 м2  

Харківська 

обл., 

Барвінківський 

р-н, с. Червона 

Зоря, 

вул. Ставкова, 

1  

26,5  15079234  1230.1 – 

Торгові 

центри, 

універмаги, 

магазини   

Свідоцтво про право 

власності САА 

№ 673795 від 

15.06.2006, видане на 

підставі рішення 

виконкому 

Гаврилівської 

сільської ради 

Барвінківського 

району Харківської 

області від 16.05.2006 

№ 15  

Державна, 

держава 

Україна 

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова окремо розташована будівля літ. «А-1» загальною площею 

26,5 м2. Рік побудови – 1960. Висота – 2,6 м, фундамент – бутобетонний, стіни – черепашник, 

перекриття – дерев’яні, покрівля шиферна, підлога цементна, дверні та віконні заповнення 

потребують заміни, комунікації відсутні Тривалий час не використовується, потребує капітального 

ремонту. Фізичний знос – 51 %. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22 жовтня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 

проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 12500,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 6250,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 6250,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1250,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 625,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 625,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській 

області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої 

приватизації – окремого майна – нежилого приміщення літ. «А-1» загальною площею 26,5 м2 за 

адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Зоря, вул. Ставкова, 1 у розмірі 2900,00 грн 

(дві тисячі дев’ятсот грн 00 коп.). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області 

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області 

Код за ЄДРПОУ 44223324 

Призначення платежу: (обов’язково вказувати за що) 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код 

за ЄДРПОУ 44223324 

Валюта рахунку – USD 

№ рахунка: UA243510050000025200867496000 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA 

STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA. 

SWIFT–код: BNPAUS3N 

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта 

приватизації: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Зоря, вул. Ставкова, 1. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській 

області, адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, 

тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня 

перерва з 12.00 до 12.45. 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта – Кучер Наталя Ігорівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: 

kharkiv@spfu.gov.ua. 

Фотографічні зображення та документи по об’єкту розміщені у Віртуальній кімнаті даних на сайті 

privatization.gov.ua. 

 

 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 10.09.2021 

№ 00830. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-08-000013-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 125,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 62,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 62,50 грн. 

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. 

ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі про проведення продажу на електронному аукціоні без умов 

об’єкта малої приватизації – будівлі ветеринарної амбулаторії площею 98,8 м2, який 

розташований за адресою: Херсонська обл., Іванівський р-н, с. Новосеменівка, 

вул. Таврійська, 22 та перебуває на балансі Іванівської районної  

державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00711020) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля ветеринарної амбулаторії площею 98,8 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Іванівський р-н, с. Новосеменівка, вул. Таврійська, 

22. 

Найменування балансоутримувача: Іванівська районна державна лікарня ветеринарної медицини 

(ЄДРПОУ 00711020). 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. Пушкіна, 17, смт Іванівка, 

Херсонська обл. 75400, тел. (05531) 3-12-38, факс (05531) 3-11-36. 

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт: 

об’єкт являє собою одноповерхову 1957 року побудови нежитлову будівлю. Матеріал фундаменту 

та цоколю – бутовий камінь, стіни – камінь черепашник, підлога дерев’яна, дах – шифер. 

Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена, кадастровий номер не присвоєно. 

Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта 

приватизації, не укладалися. 

Функціональне використання об’єкта: не використовується. 

Фотографічне зображення об’єкта: додається. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

 

 



ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: аукціон в електронній формі буде проведено 

21.10.2021.  

Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично. 

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені 

частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової 

ціни встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 

20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити у робочі дні за місцем 

його розташування: Херсонська обл., Іванівський р-н, с. Новосеменівка, вул. Таврійська, 22 за 

попереднім узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення Фонду державного 

майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 

огляду об’єкта: Скороход Вікторія Григорівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Контактна особа Іванівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, яка є 

відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Штанько Ольга Василівна, (096) 567-60-

10. 

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 

необхідно в письмовій формі звернутися до Регіонального відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. 

Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніш ніж за 2 робочих дні 

до дати проведення аукціону. Телефон для довідок (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі ветеринарної амбулаторії 

площею 98,8 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., Іванівський р-н, с. Новосеменівка, 

вул. Таврійська, 22, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівля ветеринарної амбулаторії 

площею 98,8 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., Іванівський р-н, с. Новосеменівка, 

вул. Таврійська, 22, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається 

протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ БЕЗ УМОВ: 83 

675,00 грн (вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят п’ять грн 00 коп.). 

Розмір гарантійного внеску: 8 367,50 грн (вісім тисяч триста шістдесят сім грн 50 коп.). 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ІЗ ЗНИЖЕННЯМ 

СТАРТОВОЇ ЦІНИ: 41 837,50 грн (сорок одна тисяча вісімсот тридцять сім грн 50 коп.). 

Розмір гарантійного внеску: 4 183,75 грн (чотири тисячі сто вісімдесят три грн 75 коп.). 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ 

ПОКРОКОВОГО ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ТА ПОДАЛЬШОГО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ: 41 837,50 грн (сорок одна тисяча вісімсот тридцять сім грн 50 коп.). 

Розмір гарантійного внеску: 4 183,75 грн (чотири тисячі сто вісімдесят три грн 75 коп.). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн (одна тисяча двісті грн 00 коп.). 



При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта 

нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків. 

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен 

підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка 

потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 

внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, 

одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який 

подається заява на участь у приватизації. 

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, 

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, вебсайт: www.spfu.gov.ua: контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного 

майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною 

за забезпечення можливості огляду об’єкта: Скороход Вікторія Григорівна, тел. (0552) 22-44-44, e-

mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 

в національній валюті: 

1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок 

№ UA948201720355539001000001233 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за 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 за 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, просп. Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400 

Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 

Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 

МФО 351005 

Код за ЄДРПОУ 21295778 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 

Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine 

Account: UA643510050000025305218539400 

Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 

Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine 

MFO 351005 

SWIFT: KHABUA2K 

Code YeDRPOU: 21295778 



Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)» 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ: 

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі від 09.12.2020 № 656 «Про затвердження протоколу аукціонної 

комісії – «Будівля ветеринарної амбулаторії площею 98,8 м2». 

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-10-27-000008-1. 

Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном за методом 

покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від 

дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта). 

Крок аукціону на аукціоні без умов: 836,75 грн (вісімсот тридцять шість грн 75 коп.). 

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 418,38 грн (чотириста вісімнадцять грн 38 

коп.). 

Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

418,38 грн (чотириста вісімнадцять грн 38 коп.). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням: https://privatization.gov.ua 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої 

приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку, який розташований 

за адресою: Херсонська обл., смт Нижні Сірогози, вул. Садова (Леніна), б/н 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок. 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., смт Нижні Сірогози, вул. Садова (Леніна), б/н. 

Найменування балансоутримувача: Приватне акціонерне товариство «Нижньосірогозьке АТП – 

16542» (код за ЄДРПОУ 03119084). 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва   
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Об’єкт 

незавершеного 

будівництва – 

житловий 

будинок  

Херсонська 

область, 

смт Нижні 

Сірогози, 

вул. Садова 

(Леніна), б/н  

301,1  2336063065238  –  Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності від 

14.04.2021  

Державна, 

Фонд 

державного 

майна 

України  

 

Рівень будівельної готовності об’єкта – 52 %. 

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: власник земельної ділянки не 

визначений. Документи на земельну ділянку не оформлені. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: аукціон в електронній формі буде проведено 

19.10.2021. 

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 ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 

системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 

проведення електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового 

будинку, який розташований за адресою: Херсонська обл., смт Нижні Сірогози, вул. Садова (Леніна), 

б/н, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» (із змінами), Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 

малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку 

повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 407 394,00 грн (чотириста сім тисяч триста дев’яносто чотири грн 00 коп.); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 203 697,00 грн (двісті три тисячі шістсот дев’яносто 

сім грн 00 коп.); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 203 

697,00 грн (двісті три тисячі шістсот дев’яносто сім грн 00 коп.). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для: 

аукціону з умовами – 40 739,40 грн (сорок тисяч сімсот тридцять дев’ять грн 40 коп.); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 20 369,70 грн (двадцять тисяч триста шістдесят дев’ять грн 

70 коп.); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 20 

369,70 грн (двадцять тисяч триста шістдесят дев’ять грн 70 коп.). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн (одна тисяча двісті грн 00 коп.). 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

1. Покупець зобов’язаний добудувати об’єкт незавершеного будівництва протягом п’яти років з 

моменту переходу права власності на об’єкт приватизації. 

2. Покупець зобов’язаний сплатити витрати, пов’язані із проведенням незалежної оцінки об’єкта 

приватизації, у сумі, 5 500,00 грн (п’ять тисяч п’ятсот грн 00 коп.) протягом 30 (тридцяти) 

календарних днів з моменту 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 

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 в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аукціону 

реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 

електронного аукціону гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів з дня опублікування 

договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 

продажу об’єкта приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 



МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 21295778 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400 

Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 

Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 

МФО 351005 

Код за ЄДРПОУ 21295778 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 

Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine 

Account: UA643510050000025305218539400 

Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 

Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine 

MFO 351005 

SWIFT: KHABUA2K 

Code YeDRPOU: 21295778 

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем його 

розташування: Херсонська обл., смт Нижні Сірогози, вул. Садова (Леніна), б/н. 

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 

необхідно в письмовій формі звернутись до Регіонального відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 

просп. Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніш ніж за 2 

робочих дні до дати проведення аукціону. 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 

огляду об’єкта: Рухлєва Оксана Віталіївна, тел. (0552)  

22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та 

документами можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду 

державного майна України: http://www.privatization.gov.ua. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й 

поверх. Телефон для довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 

15.45, вебсайт: www.spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі від 13.09.2021 № 657. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-11-000013-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 28 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 28 календарних днів. 

 

 



Крок аукціону для: 

аукціону з умовами: 4 073,94 грн (чотири тисячі сімдесят три грн 94 коп.); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 2 036,97 грн (дві тисячі тридцять шість грн 97 коп.); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 2 

036,97 грн (дві тисячі тридцять шість грн 97 коп.). 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового 

комплексу державного підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства  

«Геройське дослідно-промислове підприємство». 

Індентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 00383604. 

Місцезнаходження об’єкта: 75620, вул. Дубинди, 17, с. Геройське, Голопристанський р-н, 

Херсонська обл. 

Підприємство розташоване на березі Дніпровського лиману, на відстані 70 км від районного 

центру – м. Гола Пристань. Виробничі потужності по видобутку солі – гідротехнічні споруди 

(басейни – підготовчі, садкові, канави, шлюзи та інше) на ланцюзі озер, заповнених морською водою 

Ягорликської затоки Чорного моря. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021 – 17 осіб. 

Основними напрямами діяльності підприємства відповідно до Статуту є добування солі (КВЕД-

08.93). 

Операційний виробничий цикл по вирощуванню та видобуванню солі становить 12 місяців, сіль 

видобувається раз на рік, у вересні – жовтні. 

У 2021 році видобуток солі не здійснювався. Дохід отримувався за рахунок накопичених запасів 

солі видобутку 2020 року. 

Основна номенклатура та обсяг продукції  

(робіт, послуг) 

Продукція (роботи, послуги)    
За 2018 

рік  

За 2019 

рік  

За 2020 

рік  

За 6 місяців 

2021 року  

Добування солі, тонн (сіль морська осідна першого та 

другого ґатунку, сертифікат відповідності UA 

1.189.Х000175-18, термін дії: 22.11.2018 – 31.12.2020)   

4 100,0  4 600,0  4 500,0   –  

 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018 – 30.06.2021 – 10503,1 тис. грн, в 

тому числі експортної – 0. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

Період  
Дохід за основним видом діяльності, 

тис. грн  
Загальний дохід, тис. грн  

За 2018 рік  2 554,0  2 554,0  

За 2019 рік  2 896,0  2 896,0  

За 2020 рік  4 026,7  4 026,7  



Період  
Дохід за основним видом діяльності, 

тис. грн  
Загальний дохід, тис. грн  

За 6 місяців 2021 року  1 026,4  1 026,4  

 

Основні показники господарської діяльності ДП «Геройське ДПП»  

за останні три роки та останній звітний період 

№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

І 

півріччя 

2021 р  

1.  Активи (форма № 1, рядок 1300)  тис. грн   11734,2  11612,3  13404,4  11737,7  

1.1  Необоротні активи  тис. грн   5981,00  5958,8  5918,50  5904,1  

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   5981,00  5958,8  5918,50  5904,1  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн   –  –  –  –  

1.2  Оборотні активи  тис. грн   5753,20  5653,5  7485,9  5833,60  

1.2.1  запаси  тис. грн   3503,6  4009,7  4473,9  4473,9  

1.2.2  сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, 

рядок 1125 + 1130 + 1135 + 1140 + 1145 + 1155)  

тис. грн   2212,90  1599,90  2862,3  1358,7  

1.2.3  гроші (форма № 1, рядок 1165)  тис. грн   36,7  43,9  149,7  1,0  

2.  Пасиви  тис. грн   11734,2  11612,3  13404,4  11737,7  

2.1  Власний капітал  (форма № 1, рядок 1495)  тис. грн   5777,6  6036,9  5970,8  4339,5  

2.2  Довгострокові зобов’язання  (форма № 1, рядок 

1595)  

тис. грн   –  –  –  –  

2.3  Поточні зобов’язання, в тому числі:  тис. грн   5652,3  5271,10  7129,3  7398,2  

2.3.1  поточна кредиторська заборгованість сумарна 

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)  

тис. грн   5652,3  5271,10  7129,3  7398,2  

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   2554  2896  4026,7  1026,4  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)  

тис. грн   2554  2896  4026,7  1026,4  

3.2  Інші операційні доходи  тис. грн   –  –  –  –  

3.3  Інші фінансові доходи  тис. грн   –  –  –  –  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн   2712,10  2888,3  4060,4  2657,7  

4.1  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн   1744,5  1904,3  3095,5  831,4  

4.2  Адміністративні витрати  тис. грн   967,6  984  964,9  1438,2  

4.3  Витрати на збут  тис. грн   –  –  –  388,1  

4.4.  Інші операційні витрати  тис. грн   –  –  –  –  



№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

І 

півріччя 

2021 р  

4.5  Фінансові витрати  тис. грн   –  –  –  –  

4.6  Інші витрати  тис. грн   –  –  –  –  

4.7  Витрати з податку на прибуток  тис. грн    –  –  –  –  

5.  Чистий прибуток (збиток) +,-  тис. грн   -158,1  7,7  -33,7  -1631,3  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  18  18  18  17  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн   180,5  180,5  180,5  150,371  

8.  Середньомісячна заробітна плата  тис. грн   10,028  10,028  10,028  8,846  

 

Дебіторська заборгованість ДП «Геройське ДПП»  

станом на 30.06.2021 

Дебітор найменування  
Сума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського 

обліку всього, грн  

АКВА КОСМЕТИКС ГРУП ТОВ  70000  

Бетрія Груп ТОВ  329156,5  

ЕЛЄНСІ ТОВ  58131,16  

Голопристанська ДЕД  899404,1  

ПП ТДС  2016,6  

Разом  1358708,36  

 

Кредиторська заборгованість ДП «Геройське ДПП» станом на 30.06.2021 

Станом на 30.06.2021: – 7398232,80 грн. 

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 

Земельний податок – 252895,27 грн. 

Податок на нерухомість – 5891,95 грн. 

Податок на прибуток – 1310,0 грн. 

ПДВ 20% – 199394,81 грн. 

ЄСВ 22% – 1070883,48 грн. 

ПДФО 18% – 867352,23 грн. 

Військовий збір 1,5% – 72275,35 грн. 

Заборгованість із заробітної плати – 152700,00 грн. 

Інша кредиторська заборгованість – 4775529,71 грн. 

Всього кредиторська заборгованість – 7398232,80 грн. 

Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно)  

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

будівлі, м

2  

Реєстраційни

й номер  

Функціональне 

використання  

Підстава  

виникненн

я права 

власності  

Форма 

власност

і та 

власник  

Будівля 

майстерні. Літ. Б  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

58,4  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я   

 –  Державн

а  

Будівля 

контори. Літ. А  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

122,9  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  



Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

будівлі, м

2  

Реєстраційни

й номер  

Функціональне 

використання  

Підстава  

виникненн

я права 

власності  

Форма 

власност

і та 

власник  

й р-н, 

Херсонська обл.  

майна  

Склад 

матеріальний. 

Літ. В  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

207,5  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Склад 

матеріальний. 

Літ. Г  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

140,4  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Склад 

матеріальний. 

Літ. Д  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

68,8  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Цех 

фасувальний. 

Літ. Е  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

575,10  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Будівля для 

зберігання солі. 

Літ. Ж  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

205,0  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Гараж. Літ. И  вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

81,6  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Трансформатор

на підстанція 

(будівля). Літ. К  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

27,88  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Столярний цех. 

Літ. М  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

11,3  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Огорожа .№ 1  вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  



Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

будівлі, м

2  

Реєстраційни

й номер  

Функціональне 

використання  

Підстава  

виникненн

я права 

власності  

Форма 

власност

і та 

власник  

Огорожа № 2 ,3  вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Огорожа № 4  вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Причал № 5  вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Туалет. Літ. З, 

Літ. Л  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

2,9  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Естакада № 7  вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Ємність для 

зберігання ППМ 

№ 6  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Навіс Літ. Н  вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

25,2  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Навіс Літ. О  вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

14,3  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Технологічна 

споруда оз. 

«Кругле» № ХІІ  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Технологічна 

споруда оз. 

«Гаркушеве» № 

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  



Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

будівлі, м

2  

Реєстраційни

й номер  

Функціональне 

використання  

Підстава  

виникненн

я права 

власності  

Форма 

власност

і та 

власник  

VІІІ  й р-н, 

Херсонська обл.  

майна  

Складський 

майданчик оз. 

«Гаркушеве» № 

27  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Технологічна 

споруда оз. 

«Дубова Засуха» 

№ Х  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Складський 

майданчик оз. 

«Дубова Засуха» 

№ 27  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Технологічна 

споруда оз. 

«Змійове» № ХІ  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Складський 

майданчик оз. 

«Фенькіне» № 

ХІІ  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Технологічна 

споруда оз. 

«Північно 

Змійове» № ІХ  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

Складський 

майданчик оз. 

«Північно 

Змійове» № ІХ  

вул. Дубинди, 

17, с. Геройське, 

Голопристанськи

й р-н, 

Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовуєтьс

я  

–  Державн

а  

 

Станом на 30.06.2021 у підприємства відсутні заборони на відчуження, арешти та обтяження на 

майно ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство». 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про земельні ділянки  

Назва 

 

Адреса 

розташування 

 

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2) 

 

Кадастровий номер 

земельної ділянки* 

 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

 

Земельна 

ділянка 

 

с. Геройське, 

Голопристанський 

р-н, Херсонська 

обл. 

 

3407646 

 

6522381500:03:001:0001; 

6522381500:07:001:0001; 

6522381500:07:001:0002; 

6522381500:07:001:0003; 

6522381500:07:001:0004; 

6522381500:07:001:0006; 

6522381500:07:001:0010; 

6522381500:07:001:0011; 

6522381500:07:001:0012; 

6522381500:07:001:0013; 

6522381500:07:001:0014; 

6522381500:07:001:0015; 

6522381500:07:001:0016; 

6522381500:07:001:0017; 

6522381500:07:001:0005; 

6522381500:07:001:0007; 

6522381500:07:001:0008; 

6522381500:07:001:0009; 

6522381500:07:009:0001 

Категорія 

земель: землі 

промисловості. 

Цільове 

призначення: 

для видобутку, 

переробки та 

поставки 

кухонної солі 

 

Державна. 

Державний акт на 

право постійного 

користування 

землею  

 

_____________________ 

*Земельні ділянки, ідентифіковані в Відкритому державному земельному кадастрі. 

 

 

На даній земельній ділянці відсутні об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), які належать 

іншому власнику. 

Договори оренди щодо нерухомого майна ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство» 

станом на 30.06.2021 не укладались. 

На балансі ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство» перебувають об’єкти, які не 

підлягають приватизації, а саме: земельна ділянка загальною площею 3407646 м2. Балансова 

вартість – 5 607 336,42 грн. 

Дана земельна ділянка підприємства по видобутку солі знаходиться в межах об’єкта «Смарагдової 

мережі» Європи в Україні – «Kinburnska Kosa» код території:UA0000215, що накладає певні 

обмеження на їх використання. 

Смарагдова мережа (Emerald Network) – мережа природоохоронних територій, створена задля 

збереження видів та оселищ, які потребують охорони на загальноєвропейському рівні. Смарагдова 

мережа формується у країнах, які не є членами ЄС, і є аналогічною до мережі Natura 2000, яка 

функціонує у країнах ЄС. 

В межах підписання Угоди про асоціацію, Україна прийняла зобов’язання щодо реалізації цілої 

низки природоохоронних директив, серед них – Оселищної (Директива 92/43/ЄЕС) та Пташиної 

директиви (Директива 2009/147/ЄС). 

На підприємстві не ведеться облік викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє 

природне середовище, утворення і розміщення відходів. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

 

 



ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22.10.2021. 

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 

електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Геройське дослідно-

промислове підприємство» здійснюється відповідно до вимог: 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

року № 432 (зі змінами). 

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Геройське дослідно-

промислове підприємство» 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 вимог природоохоронного законодавства України покупець єдиного майнового 

комплексу державного підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство» зобов’язаний 

дотримуватись рекомендацій, наданих у Звіті про екологічний аудит щодо об’єкта: Державне 

підприємство «Геройське дослідно-промислове підприємство», виготовленому на замовлення 

Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці 

Крим та м. Севастополі, проведеного ТОВ «Спеціалізоване підприємство «ЕКО СВІТ». 

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець 

стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного 

користування земельною ділянкою. 

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 6 130 330,58 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 3 065 165,29 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

3 065 165,29 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 613 033,06 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 306 516,53 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

306 516,53 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті грн 00 коп.). 

УМОВИ ПРОДАЖУ: покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Геройське дослідно-промислове підприємство» від дати переходу права власності зобов’язаний 

забезпечити: 

збереження основного виду діяльності підприємства, а саме: 08.93 – Добування солі; 

погашення протягом шести місяців заборгованості державного підприємства «Геройське дослідно-

промислове підприємство» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської 

заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності; 

недопущення звільнення працівників державного підприємства «Геройське дослідно-промислове 

підприємство» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення 



працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 

40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців; 

фінансування охорони праці на державному підприємстві «Геройське дослідно-промислове 

підприємство» відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці»; 

відшкодувати протягом 10 календарних днів після переходу права власності на об’єкт приватизації 

до покупця витрати Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі на проведення екологічного аудиту державного 

підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство» у сумі 20 000, 00 грн (двадцять 

тисяч грн 00 коп.). 

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 Об’єкт приватизації до покупця. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі. 

Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аукціону 

реєстраційних внесків та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

приватизації). 

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 

електронного аукціону гарантійного внеску в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 21295778 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400 

Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 

Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 

МФО 351005 

Код за ЄДРПОУ 21295778 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 

Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine 

Account: UA643510050000025305218539400 

Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 

Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine 

MFO 351005 

SWIFT: KHABUA2K 

Code YeDRPOU: 21295778 

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)» 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем 

його розташування: вул. Дубинди, 17, с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл. за 

попереднім узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення Фонду державного 

майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 



Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 

огляду об’єкта: Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua; 

контактна особа від ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство», яка є відповідальною за 

забезпечення можливості огляду об’єкта: Бухтіяров Дмитро Борисович, тел. (095) 704-31-11. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: 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, вебсайт: www.spfu.gov.ua. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами можна ознайомитись 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 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі від 20.09.2021 № 667. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-06-02-000008-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 61 303,31 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 30 651,65 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

30 651,65 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 

якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 
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