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АПАРАТ ФДМУ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Фонду державного майна України про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового 

комплексу державного підприємства «Дніпропетровськавтотранссервіс» (код за ЄДРПОУ 

30324911) за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 23 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Дніпропетровськавтотранссервіс». 

Місцезнаходження: 49005, м. Дніпро, вул. Жуковського, 23. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 30324911. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021 – штатні працівники відсутні. 

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є дослідження кон’юнктури ринку та виявлення 

громадської думки. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 р. – I півріччя 2021 року – 0 грн, у тому 

числі експортної – 0,0 грн. 

Основна номенклатура продукції: 73.20 – дослідження кон’юнктури ринку, в тому числі 

експортної: немає. 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)  

Період  
Загальний дохід, тис. 

грн  

Дохід за основним видом діяльності, 

тис. грн  

2018 р.  0  0  

2019 р.  0  0  

2020 р.  0  0  

 I півріччя 2021 р.  0  0  

 

Основні показники господарської діяльності підприємства  

за останні три роки та останній звітний період  

№ з/п  Показники  
Од.  

виміру  
2018 р.   2019 р.   2020 р.   

I 

півріччя 

2021 р.   

1.  Активи (форма №1, рядок 1300)  тис. 

грн   

–  –  –  5710  

1.1  Необоротні активи  тис. 

грн  

–  –  –  5710  

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   

–  –  –  5710  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. 

грн   

–  –  –  –  

1.2  Оборотні активи  тис. 

грн   

–  –  –  –  



№ з/п  Показники  
Од.  

виміру  
2018 р.   2019 р.   2020 р.   

I 

півріччя 

2021 р.   

1.2.1  запаси  тис. 

грн   

–  –  –  –  

1.2.2  сумарна дебіторська заборгованість (форма 

№ 1, рядок 

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

тис. 

грн   

–  –  –  –  

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

грн   

–  –  –  –  

2.  Пасиви  тис. 

грн   

–  –  –  5710  

2.1  Власний капітал (форма № 1, рядок 1495)  тис. 

грн   

–  –  –  4477  

2.2  Довгострокові зобов’язання (форма № 1, 

рядок 1595)  

тис. 

грн   

–  –  –  –  

2.3  Поточні зобов’язання, в тому числі:  тис. 

грн   

   1233  

2.3.1  поточна кредиторська заборгованість 

сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 

1665 – 1670)  

тис. 

грн   

–  –  –  1233  

2.4  Прострочена кредиторська заборгованість, в 

тому числі за:  

тис. 

грн   

–  –  –  1233  

2.4.1  розрахунками з оплати праці  тис. 

грн   

–  –  –  –  

2.4.2  розрахунками перед бюджетом  тис. 

грн   

–  –  –  195  

2.4.3  розрахунками зі страхування  тис. 

грн   

–  –  –  176  

2.4.4  розрахунками за товари, роботи, послуги  тис. 

грн   

–  –  –  578  

2.4.5  інші поточні зобов’язання  тис. 

грн   

–  –  –  284  

3.  Доходи всього, в тому числі:  тис. 

грн   

–  –  –  –  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)  

тис. 

грн   

–  –  –  –  

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   

–  –  –  –  

4.1  Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг)  

тис. 

грн   

–  –  –  –  

4.2  Адміністративні витрати  тис. 

грн   

–  –  –  –  



№ з/п  Показники  
Од.  

виміру  
2018 р.   2019 р.   2020 р.   

I 

півріччя 

2021 р.   

4.3  Витрати на збут  тис. 

грн   

–  –  –  –  

4.4  Інші операційні витрати  тис. 

грн   

–  –  –  –  

4.5  Фінансові витрати  тис. 

грн   

–  –  –  –  

4.5  Інші витрати  тис. 

грн   

–  –  –  –  

4.6  Витрати з податку на прибуток  тис. 

грн   

–  –  –  –  

5.  Чистий прибуток (збиток) +,-  тис. 

грн   

–  –  –  -1233  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб   –  –  –  –  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. 

грн   

–  –  –  –  

8.  Середньомісячна заробітна плата  тис. 

грн   

–  –  –  –  

 

ДП «Дніпропетровськавтотранссервіс» протягом трьох років фінансові операції не здійснювалися. 

Фінансові документи не складалися. 

Станом на 30.06.2021: 

Прострочена кредиторська заборгованість – 1233 тис. грн, у тому числі за: 

товари, роботи, послуги – 578 тис. грн; 

розрахунками з бюджетом – 195 тис. грн; 

розрахунками зі страхування – 176 тис. грн; 

інші поточні зобов’язання – 284 тис. грн. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва   

Адреса  

розташуван

ня  

Загальна 

площа (м2)  

Реєстраці

йний 

номер  

Функціональне  

використання 

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності та 

власник  

Адмініст

ративна 

будівля 

літ. А-9, 

а-1  

м. Дніпро, 

вул. Шевчен

ка, 32  

3345,1  34315972  Адміністративна 

будівля  

Свідоцтво про 

право власності 

від 04.05.2012 

САЕ №314840  

Державна, в 

особі 

Міністерства 

інфраструктури 

України  

Трансфо

рматорна 

підстанці

я літ. Б-1  

67,3 (площа 

забудови)  

Допоміжна 

будівля   

 

 

 

Інформація про земельну ділянку  

Назва   

Адреса  

розташува

ння   

Площа земельної 

ділянки (га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове  

призначення  

земельної  

Форма 

власності, 

підстава на 



ділянки  право  

користування 

земельною 

ділянкою,  

інформація 

про обтяження  

Земель

на 

ділянка  

м. Дніпро, 

вул. Шевче

нка, 32  

0,1377  1210100000:02:393:0

061  

Для державного 

управління та 

місцевого 

самоврядування  

Комунальна 

власність, 

право 

постійного 

користування 

земельною 

ділянкою – 

Прокуратура 

Дніпропетровсь

кої області 

(02909938). 

Охоронна зона 

навколо 

(вздовж) 

об’єкта 

енергетичної 

системи 

 

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

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

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди 

забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення 

відходів не здійснюється. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 29 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 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 

«Дніпропетровськавтотранссервіс» (код за ЄДРПОУ 30324911) за адресою: м. Дніпро, 

вул. Жуковського, 23 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

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

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

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Дніпропетровськавтотранссервіс» (код за ЄДРПОУ 30324911) за адресою: м. Дніпро, 

вул. Жуковського, 23 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 – 5 710 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 855 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 855 000,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 571 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 285 500,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 285 500,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Дніпропетровськавтотранссервіс» зобов’язаний з моменту переходу права власності на об’єкт 

приватизації забезпечити погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності на 

об’єкт приватизації боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської 

заборгованості державного підприємства «Дніпропетровськавтотранссервіс» у розмірі, що 

складеться на день переходу 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 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: Фонд державного майна України 

Рахунок № UA138201720355559003009005357 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний актив – єдиний майновий комплекс 

державного підприємства «Дніпропетровськавтотранссервіс»). 

Рахунок № UA338201720355269003001005357 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 00032945 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Фонд державного майна України 

Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна 

Рахунок: UA263223130000025206010023277 

Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» 

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

SWIFT: EXBSUAUX 

Код за ЄДРПОУ: 00032945 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Receiver: The State Property Fund of Ukraine 

Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine 

Account: UA263223130000025206010023277 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

SWIFT: EXBSUAUX 

Code YeDRPOU: 00032945 

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



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: щопонеділка та щосереди з 10.00 до 12.00 за 

попередньою домовленістю за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 32. 

Відповідальна особа щодо огляду об’єкта – Солоха Сергій Олексійович, тел. 067-220-47-31, e-mail: 

solokha@ukr.net. 

Найменування особи – організатора аукціону: Фонд державного майна України, м. Київ, 

вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ 

Телефони для довідок (044) 284 52 40, 200 34 42. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Фонду державного майна 

України від 30.09.2021 № 1731. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-08-02-000001-2. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 57 100,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 28 550,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 28 550,00 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. 

 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях про 

продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Подільський експертно-технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21324155 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства  

«Подільський експертно-технічний центр Держпраці» (далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. І. Франка, 2. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21324155. 

Розмір статутного капіталу: 296000,00 грн. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.08.2021 – 31 особа. 

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є діяльність у сфері архітектури. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період з 2018 р. до 31.08.2021 – 35 902,00 тис. грн (без 

ПДВ), у тому числі експортної – відсутня. 

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання 

під час виконання робіт підвищеної небезпеки; 

експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання 

під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; 



експертиза щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки; 

паспортизація; 

навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів підприємств, осіб 

відповідальних за безпечне виконання робіт на об’єктах підвищеної небезпеки: 

навчання з електробезпеки (на ІІ-V групу допуску); 

спеціальна підготовка водіїв з перевезення небезпечних вантажів; 

спеціальне навчання з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки (згідно 

з заявками підприємств); 

психофізіологічне тестування працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки та роботи, 

де є потреби в професійному доборі. 

Послуг на експорт підприємством не надавалось. 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)  

Період  Загальний дохід, тис. грн  
Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн  

2018 р.  9871,00  9800,00  

2019 р.  12509,00  12411,00  

2020 р.  9519,00  9467,00  

31.08.2021   4224,00  4224,00  

 

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки 

№ з/п  Показники  
Од. 

виміру  
2018 р.  2019 р.   2020 р.  31.08.2021   

1.  Активи (форма №1, рядок 1300)  тис. грн   3404  5151  6771  8859  

1.1  Необоротні активи  тис. грн   1382  1363  6368  7791  

1.1.1  Балансова вартість нематеріальних 

активів  

тис. грн   16  15  9  6  

1.1.2  Балансова вартість незавершених 

капітальних інвестицій  

тис. грн   0  0  0  0  

1.1.3  Балансова вартість основних засобів  тис. грн   1271  1253  6224  7690  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн   95  95  95  95  

1.2  Оборотні активи  тис. грн   2022  3788  403  1068  

1.2.1  Запаси  тис. грн   37  92  69   86  

1.2.2  Сумарна дебіторська заборгованість 

(форма № 1, рядок 

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

тис. грн   708  1439  324  387  

1.2.3  Гроші (форма № 1, рядок 1165)  тис. грн   949  1835  10  371  

2.  Пасиви  тис. грн   3404  5151  6771  8859  

2.1  Власний капітал (форма №1, рядок 

1495)  

тис. грн   697  306  5581  7149  

2.2  Довгострокові зобов’язання (форма 

№ 1, рядок 1595)  

тис. грн   0  0  0  0  

2.3  Поточні зобов’язання, в тому числі:  тис. грн   2707  4845  1190  1710  

2.3.1  Поточна кредиторська заборгованість 

сумарна (форма №1,  

рядок 1695-1660-1665-1670)  

тис. грн   2707  4845  730  1710  

2.4  Прострочена кредиторська тис. грн   –  –  –  –  



заборгованість, в тому числі за:  

2.4.1  Розрахунками з оплати праці  тис. грн   –  –  –  172  

2.4.2  Розрахунками перед бюджетом  тис. грн   –  –  –  128  

2.4.3  Розрахунками зі страхування  тис. грн   –  –  –  43  

2.4.4  Розрахунками за товари, роботи, 

послуги  

тис. грн   –  –  –  6  

3.  Доходи всього, в тому числі:  тис. грн   9871  12509  9519  4224  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)  

тис. грн   9800  12411  9467  4224  

3.2  Інші операційні доходи  тис. грн   71  98  52  –  

3.3  Інші фінансові доходи  тис. грн   –  –  –  –  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн   9472  12053  9289  4224  

4.1  Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг)  

тис. грн   6709  9610  7318  3420  

4.2  Адміністративні витрати  тис. грн   2755  2317  1577  739  

4.3.  Витрати на збут  тис. грн   –  –  –  –  

4.4  Інші операційні витрати  тис. грн   8  126  394  65  

4.5  Інші витрати  тис. грн   –  –  –  –  

4.6  Витрати з податку на прибуток  тис. грн   72  82  41  –  

5.  Чистий прибуток (збиток)+,-  тис. грн   327  374  189  –  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  40  39  36  31  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн   7692  9837  7234  3356  

8.  Середньомісячна заробітна плата   грн   16025  21019  16745  13532  

 

Станом на 31.08.2021 

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 

товари, роботи, послуги – 6,00 тис. грн; 

розрахункам з бюджетом – 128,00 тис. грн; 

розрахунки зі страхування – 43,00 тис. грн; 

розрахунки з оплати праці – 172,00 тис. грн; 

поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 1345,00 тис. грн. 

 

 

 

 

 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно)  

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності та 

власник  

1. 

Нежитлова 

будівля  

м. 

Хмельницький, 

вул. Сіцінського 

Юхима, 11/1  

348,3  1935407068101  1220.9 – Будівлі 

для конторських 

та 

адміністративних 

цілей інші  

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

Державна – 

Державне 

підприємство 

«Подільський 

експертно-

технічний 



реєстрацію 

права 

власності 

184525790 від 

11.10.2019   

центр 

Держпраці», 

код за 

ЄДРПОУ 

21324155  

2. 

Нежитлова 

будівля*  

м. 

Хмельницький, 

вул. І.Франка, 2  

283,8  1963398168101  1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

245911048 від 

25.02.2021  

Державна– 

Державне 

підприємство 

«Подільський 

експертно-

технічний 

центр 

Держпраці», 

код за 

ЄДРПОУ 

21324155  

 

________________________ 

*Наказом Управління культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА від 15.09.2010 

№ 242 об’єкт включений до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Хмельницької 

області за видом «архітектура та містобудування», як будинок. 

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  

м. 

Хмельницький, 

вул. Франка І., 2  

200,0  Державний акт не 

передбачає наявність 

кадастрового номера  

Під 

адміністративний 

будинок   

Державна, 

Державний акт на 

право постійного 

користування 

землею від 

01.10.1997 ІІ-ХМ 

№ 000903  

Земельна 

ділянка  

м. 

Хмельницький, 

вул. Сіцінського 

Юхима, 11/1  

1038,0  6810100000:07:005:0131  Для будівництва 

та 

обслуговування 

інших будівель 

громадської 

забудови  

Комунальна, Витяг з 

Державного 

земельного кадастру 

про земельні ділянки 

від 15.10.2019 

№ НВ-

0003897512019. 

Право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

за ДП «Подільський 

експертно-технічний 

центр Держпраці». 

Охоронна зона 

навколо (вздовж) 

об’єкта енергетичної 

системи 0,0041 га  

 



Майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Подільський експертно-технічний центр Держпраці», не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 28 жовтня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціонну час його проведення. 

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

ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для 

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

проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження 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 (зі змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 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 ст. 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини» пам’ятка може 

бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони 

культурної спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на 

пам’ятку (її частину) з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання 

пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її в 

належному стані. 

У термін до 30 календарних днів від дати формування протоколу переможець аукціону 

зобов’язаний укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини попередній договір про 

укладання в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) стосовно об’єкта 

приватизації. 

Особі, яка набула права володіння, користування чи управління пам’яткою, за винятком наймача 

державної або комунальної квартири (будинку), забороняється передавати цю пам’ятку у володіння, 

користування чи управління іншій особі без погодження відповідного органу охорони культурної 

спадщини 

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 – 8 858 455,14 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4 429 227,57 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 429 227,57 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 885 845,51 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 442 922,76 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 442 922,76 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 



покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Подільський експертно-

технічний центр Держпраці» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити: 

1. Збереження основного виду діяльності підприємства протягом одного року. 

2. Погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом одного місяця. 

3. Погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства, яка склалася на момент 

переходу права власності впродовж 3 місяців. 

4. Недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового 

власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права 

власності (пункт 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

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 № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 

код за ЄДРПОУ 42964094 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: пн-чт. з 8.00 до 17.15, пт. з 8.00 до 16.00 за місцем 

розташування об’єкта приватизації. 

Відповідальна особа: від Державного підприємства «Подільський експертно-технічний центр 

Держпраці»: директор Буряковський Анатолій Юрійович, тел. +380677281284. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій 

та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, 

тел. (0432) 65-26-08. 

Відповідальна особа: від регіонального відділення: Капранова Наталія Василівна, 

телефон: (0382) 72-09-40, E-mail: n.kapranova@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 Хмельницькій області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 24.09.2021 

№ 639-у. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-23-000002-1. 

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 – 88 584,55 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 44 292,28 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 44 292,28 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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



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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

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 – окремого майна Косарського 

місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно Косарського місця провадження діяльності 

та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі:  

(070845) Нежиле приміщення (заг. пл. 84,5 м2); (070179) Будівля заводоуправління, А-2, прохідна, 

а, ґанок бетонний а1 (заг. пл. 493,8 м2); (070201) Будівля варильного відділення, Б (заг. пл. 752,2 м2); 

(070152) Будівля бродильного відділення, б (заг. пл. 528,9 м2); (071186) будівля цеху горілчаних 

виробів В, В1, В6-В8 (заг. пл. 2615,3 м2); (071038) будівля турбозалу, В2, будівля котельні, В3-В5, в, 

в 1, Е2 (заг. пл. 1845,4 м2); (070708) Будівля адміністративно-побутового корпусу, В9 (заг. пл. 

370,8 м2); (070886) Будівля лазні, Ж (заг. пл. 285,2 м2); (070451) будівля водонососної станції,Е (заг. 

пл. 40,0 м2); (070951) Споруда складу паливних матеріалів з насосною приймання палива, У1, У2 

(заг. пл. 553,7 м2); (071130) споруда обігового водопостачання О-1, насосна збору води, Ц, градирня, 

хлораторна, Ш (заг. пл. 313,6 м2); (071131) Споруда обігового водопостачання №2, насосна збору 

води, Х (заг. пл. 162.2 м2); (070530) Будівля каналізаційної насосної №2, збірник стоків О, О1 (заг. 

пл. 101.4 м2); (070535) Будівля розпилювальної сушарки Є, Є1 (заг. пл. 481.8 м2); (070449) Споруда 

відділення технічного спирту, К2 (заг. пл. 72.0 м2); (070533) Будівля головного корпусу дріжджового 

цеху, З, З1, з (заг. пл. 684,0 м2); (070316) Будівля спиртосховища, Л, Л1(заг. пл. 444,0 м2); (070531) 

Будівля складу хімікалій з відділом приготування солей Л2,Л3 (заг. пл. 528,9 м2); (070958) Залізні 

ваги, Л5 (заг. пл. 11,3 м2); (070869) будівля поста охорони №2, Л6, будівля поста охорони №3, Р, 

будівля поста охорони з ваговою, Р1, будівля поста охорони №4, Е1 (заг. пл. 89,6 м2); (070033) 

Будівля відділення БРУ, Н1, будівля компресорного відділення, Н (заг. пл. 908,9); (070633) Будівля 

зливного відділення, Н2 (164,1 кв. м);(070545) Будівля елеватора, Б1-Б4 (заг. пл. 956,9 м2); (070389) 

Будівля відділення подрібнення зерна та приготування замісу, Т,Т1 (заг. пл. 333,0 м2); (070780) 

Споруда cкладу металів, М1(заг. пл. 216,0 м2); (070796) Будівля мехмайстерні, М5-М7 (заг. пл. 

768,0 м2); (070614) Будівля трансформаторної підстанції, Г (заг. пл. 58,5 м2); (070615) Будівля 

електроцеху, М (заг. пл. 195,0 м2);(070534) Будівля мелясної насосної, О (заг. пл. 58,7 м2); (070470) 

Будівля автогаража, О1, Х1, будівля каналізаційної станції, О2, О3 (заг. пл. 975,1 м2); (070906) 

Будівля ремонтно-будівельної дільниці, Х2-Х4 (заг. пл. 897,6 м2); (070986) будівля мазутонасосної 

для відпуску мазуту, П4, підвал, П/д (55,1 м2); (070970) Споруда типу «Ангар» СРМ №3, Ч2 (заг. пл. 

544,5 м2); (070969) Споруда типу «Ангар» СРМ №2,Ч3 (заг. пл. 544,5 м2); (070781) Споруда типу 

«Ангар» СРМ №1, Ч1 (заг. пл. 503,2 м2); (070987) будівля мазутонасосної для зливу мазуту зі 

збірником, Ш1, Ш2 (заг. пл. 203.8 м2); (070880) Будівля складу матеріалів, Ш3 (заг. пл. 491,5 м2); 

(070905) Будівля пилорами, Щ (заг. пл. 444,0 м2); (070971) Споруда типу «Ангар» СРМ №4, Щ1 (заг. 

пл. 544,5 м2); (070882) Споруда вагової ,С1, С2 (заг. пл. 36,0 м2); (070879) Будівля складу кормів, Я 

(заг. пл. 188.9 м2); (070878) Будівля свиноферми, Я1(заг. пл. 266,5 м2); (070883) Споруда літньої 

площадки, Я2(заг. пл. 409,5 м2); (070877) Будівля кормокухні, Я3 (заг. пл. 182,5 м2); (070763) 

Будівля матеріального складу, У (заг. пл. 244,0 м2); (070876) Будівля складу, С (заг. пл. 162,2 м2); 

(070532) Будівля повітродувок і ТП, м2,М3 (заг. пл. 268,5 м2); (070612) Споруда завальної ями, Ж1, 

навіс, Ж2 (заг. пл. 85,8 м2); (070352) Бардонасосна станція №2, В-1 (заг. пл. 37.8 м2); (070995) 

нежиле приміщення, «магазин №48» (із спорудами) (заг. п.165,1 м2); (070991) Приміщення 

фірмового магазину «Холодний Яр», А (заг. пл. 143,1 м2); (070861) комплекс будівель та споруд 



олійниці (заг. пл. 412,6 м2); (070862) комплекс будівель та споруд олійниці (склад Г, склад В) (заг. 

пл. 127,5 м2); (070975) комплекс будівель та споруд лінійного поста (заг. пл. 200,1 м2); (070475) 

Дорога з асфальтним покриттям; (070959) Чан мазутний, 10; (070960) Чан мазутний, 11; (070961) Чан 

мелясний №1, 7; (070962) Чан мелясний №2, 6; (070963) Чан мелясний №3, 5; (070964) Чан мелясний 

№4, 4; (070965) Чан мелясний №5, 3; (070966) Чан мелясний №6, 2; (070967) Чан мелясний №7, 1; 

(070968) Чан мелясний №8, 8; (070788) Чан мелясний №9, 9; (071145) Труба димова металева, Д3; 

(070474) внутрішньозаводська дорога з асфальтовим покриттям, І; (071127) свердловина технічної 

води, 13; (071146) димова труба металева, 12; (070994) Магазин фірмовий (металевий вагончик); 

(070251) Трубопровід-колектор артезіанської води «верховодки» по варильному та бродильному 

відділеннях; (070327) Ємність для спирту; (070328) Ємність для спирту; (070329) Ємність для 

спирту; (070331) Ємність для стяжки; (070370) Поля фільтрації; (070529) Бардопровід; (070536) 

Кабель підземний; (070652) Трубопровід етилового спирту від зливного відділ. до складу гот. прод. 

L=470 м., D=89-108; (070871) огорожа із з/б плит,2, ворота, 3; (070872) Огорожа заводу (їдальня); 

(070873) Огорожа складу (прути); (070881) Огорожа металева, 1; (070943) Ємність під 

налив;(070944) Ємність під налив; (070945) Ємність під налив; (071046) Газопровід підвідний 

середнього тиску; (071052) Естакада кранова; (071060) Живильні трубопроводи парових котлів; 

(071109) Паропровід №163 від РОУ до парового колектора мазутонасосної та до бойлерів в ХВО ОП, 

ГРВ; (071110) Паропровід №164 від РОУ 18/6 до цеху СКД; (071111) Паропровід №71 від парового 

колектора до парової турбіни та РОУ; (071112) Паропровід від парового колектора К до РОУ 18/6; 

(071113) Паропровід від парової турбіни до РОУ 18/6; (071114) Паропровід від парової турбіни до 

ХВО (Деаратор) та мазутонасосної; (071115) Паропровід від ПП №163 до бойлерів в ХВО ОП, ГРВ; 

(071129) Система управління насосом підтримки рівня деареатора; (071133) Теплова мережа системи 

гарячого водопостачання на території підприємства до вул. Леніна; (071134) Теплова мережа 

системи гарячого водопостачання на території підприємства до вул. Кірова; (071135) Теплова мережа 

системи гарячого водопостачання; (071136) Теплова мережа системи опалення на території 

підприємства до вул. Леніна; (071137) Теплова мережа системи опалення на території підприємства 

до вул. Кірова; (071138) Теплова мережа системи опалення; (071147) Трубопровід конденсату від 

лікеро-горілчаного цеху; (071148) Трубопровід конденсату від цеху СКД до котельні; (071149) 

Трубопровід пари від котельні до лікеро-горілчаного цеху;(071150) Трубопровід пари від котельні до 

цеху СКД; (071337) Спиртопровід L=384,2м; (070002) Насос АХЕ-65-40-200; (070003) Насос Х-40-

25-160; (070004) Насос Х-40-25-160; (070011) Клапан з пневмоприводом; (070012) Лічильник гарячої 

води; (070013) Лічильник гарячої води; (070014) Лічильник гарячої води; (070015) Лічильник рідини 

Ду40 з імпульсним виходом»; (070018) Перетворювач імпульсів на вихідний сигнал 4...20мА»; 

(070019) Перетворювач частоти + Дисплей; (070031) Система частотного управління конденсатним 

насосом; (070032) Агрегат опалювальний; (070034) Вентилятор осьовий ВОО6-300 №3,15; (070035) 

Вентилятор осьовий ВОО6-300 №3,15; (070036) Вентилятор осьовий ВОО6-300 №6,3; (070037) 

Вентилятор осьовий ВОО6-300 №6,3; (070038) Вентилятор осьовий ВОО6-300 №6,3; (070039) 

Вентилятор осьовий ВОО6-300 №6,3; (070040) Вентилятор осьовий ВОО6-300 №6,3; (070041) 

Вентилятор осьовий ВОО6-300 №6,3; (070042) Вентилятор Ц 13-50 №5; (070043) Вентилятор Ц 4-70 

№12; (070044) Вузол промивки сивушного масла; (070045) Декантатор ЕАФ; (070046) Декантатор 

сивушного масла; (070047) Дефлегматор; (070048) Дефлегматор; (070049) Дефлегматор 2 секції; 

(070050) Дефлегматор колони бражної; (070051) Електротельфер; (070052) Електротельфер в/п 3.2т. 

№160 ТЭ 520-541 20-03; (070053) Електротельфер ЕТ№3841; (070054) Збірник барди V=1,5м.куб.; 

(070055) Збірник бражного дистиляту; (070056) Збірник дефл.водV=3,5м.куб; (070057) Збірник 

епюрату V=2.5м.куб.; (070058) Збірник конден.ЕАФ V=3,23м.куб; (070059) Збірник конденсату; 

(070060) Збірник конденсату V=5м.куб; (070061) Збірник лютерн.водиV=0,8м.куб; (070062) Збірник 

пром.водV=1,5м.куб; (070063) Збірник сив.маслаV=4,8м.куб; (070064) Збірник сив.маслаV=4,8м.куб; 

(070065) Збірник сив.маслаV=4,8м.куб; (070066) Збірник сив.маслаV=4,8м.куб; (070067) Калорифер 

припливн. вентиляціїБРУ; (070068) Кип’ятильник ККО;(070069) Кип’ятильник ККО; (070070) 

Колона бражна діам.1600; (070071) Колона епюраційна діаметром1500; (070072) Колона 

кінц.очищеннядіаметром 1200; (070073) Колона ректифікаційна діам.2000; (070074) Колона 

розгоннадіам 800; (070075) Конденсатор; (070076) Конденсатор; (070077) Конденсатор; (070078) 

Конденсатор; (070079) Конденсатор F=10кв.м; (070080) Конденсатор проміжних домішок; (070081) 

Конденсатор РЕК; (070082) Конденсатор РК; (070083) Конденсатор сепаратора СО2 D=600мм; 

(070084) Кондиціонер LG18ST; (070085) Мірник браку V=75дал.; (070086) Нас.агр.ЦГ 6,3/20К-1,1-2; 

(070087) Нас.агр.ЦГ 6,3/20К-1,1-2; (070088) Насос АХЕ 40 25 160 (лютер); (070089) Насос АХЕ 40 25 

160 (пром вода); (070090) Насос Х65-50-160; (070091) Насос CDLF 4-30; (070092) Насос CDLF 4-30; 



(070093) Насос CDLF 4-30; (070094) Насос CDLF 4-30; (070095) Насос в зборі ВВН 1-1,5 з ел.дв 5,5 

кВт 1500 об/хв.; (070096) Насос в зборі ВВН 1-1,5 з ел.дв 5,5 кВт 1500 об/хв.; (070097) Насос 

відкачки барди №1 Х-65-40-200; (070098) Насос ГС-150-125-315; (070099) Насос Х 40-25-160 

(лютер); (070100) Насос Х 40-25-160(пром вода); (070101) Насос Х 50-32-160 (концентрат ЕАФ); 

(070102) Насос Х-65-40-200(барда); (070103) Насос Х-90/33; (070104) Насос Х-90/33; (070105) 

Обладнання «Спрут»; (070106) Охолоджувач спирту; (070107) Охолоджувач спирту; (070108) 

Перехідник ЕК; (070109) Підігрівач бражки; (070110) Підігрівач бражки 2 секції; (070111) Підігрівач 

бражки конденсатом; (070112) Підігрівач миючого розчину; (070113) Сепаратор СО2 D=1000мм; 

(070114) Система управління БРУ; (070115) Снаряд контрольний ЕАФ КС-40; (070116) Снаряд 

контрольний ЕАФ КС-40; (070117) Снаряд спирту контрольний ВКА-2; (070118) Снаряд спирту 

контрольний ВКА-2; (070119) Спиртовловлювач; (070120) Спиртовловлювач «чистий»; (070121) 

Спиртовловлювач ЕК; (070122) Телефон SIEMENS; (070123) Теплообмінник «Тр.вТр.» А2-ВТА; 

(070124) Теплообмінник «Тр.вТр.» А2-ВТА; (070125) Теплообмінник БК F=160м2; (070126) 

Теплообмінник ЕК 600 ТНВ; (070127) Теплообмінник ЕК(кип’ятильник); (070128) Теплообмінник 

лют. F=160м2; (070129) Теплообмінник пластинчатий 1150-20; (070130) Теплообмінник ректоколони 

(кип’ятильник); (070131) Холодильник комбін. ЕК; (070132) Холодильник сивушного спирту; 

(070133) Механічний регулятор рівня; (070136) Ротаметр; (070137) Ротаметр; (070138) Ротаметр; 

(070139) Станція управління міксерами СУ-12/24; (070140) Апарат бродильний; (070141) Апарат 

бродильний; (070142) Апарат бродильний; (070143) Апарат бродильний; (070144) Апарат 

бродильний; (070145) Апарат бродильний; (070146) Апарат бродильний; (070147) Апарат 

бродильний; (070148) Апарат бродильний; (070149) Апарат бродильний; (070150) Апарат 

бродильний; (070151) Апарат бродильний №7; (070153) Вентилятор №5; (070154) Вентилятор №5; 

(070155) Збірник лугу V=5м.куб; (070156) Міксери; (070157) Міксери; (070158) Міксери; (070159) 

Міксери; (070160) Міксери; (070161) Міксери; (070162) Міксери; (070163) Міксери; (070164) 

Міксери; (070165) Насос Х65-50-160; (070166) Насос 45/90; (070167) Насос для лугу Х-50-32-160; 

(070168) Насос дріжджовий; (070169) Насос П6-ППВ для подачі меляси; (070170) Насос П6-ППВ для 

подачі меляси; (070171) Насос подачі бражки в передаточний чан Х-80-50-200; (070172) Насос подачі 

бражки в передаточний чан Х-80-65-160; (070173) Редуктор МРМПО 211-15 ВК -5,5/31; (070174) 

Редуктор МРМПО 211-15 ВК -5,5/31; (070175) Розсиропник;(070176) Розсиропник; (070177) Фільтр 

води для приготування замісу; (070178) Електро двигун АИР132S4 7,5 кВт, 1500 об/хв.; (070181) 

Кондиціонер DEKKER 195; (070184) Телефон Siemens EUROSET; (070185) Факс; (070187) 

Витратомір електромагнітний; (070189) Перетворювач тиску WIKA S-11; (070191) Перетворювач 

частоти VLT MicroDrive FC-51; (070192) Перетворювач частотний; (070193) Перетворювач 

частотний Hitachi L 300P; (070194) Апарат вирощ. ЧКД-1 V=3,6м.куб.; (070195) Апарат ГДФО-1 

V=39 м.куб; (070196) Апарат ГДФО-2 V=24 м.куб.; (070197) Апарат ГДФО-3 V=16м.куб.; (070198) 

Апарат електрозварювальний; (070199) Апарат спрощ. ЧКД-1 V=0,63м.куб.; (070200) Біофільтр 

№2043; (070202) Вакуум-оцукрювачV=16м.куб.; (070203) Вентилятор Ц4-70 №10; (070204) 

Вентилятор Ц4-70 №6,3; (070205) Дріжджанка V=20м.куб.; (070206) Дріжджанка V=20м.куб.; 

(070207) Дріжджанка V=20м.куб.; (070208) Дріжджанка V=20м.куб.; (070209) Електротельфер 

ЕТ№442162 (В/П3000кг.); (070210) Електротельфер ЕТ№4962 (В/П3000кг.); (070211) Збірник для 

приготування кукурудзяного екстракту V=0.33м.куб.; (070212) Збірник для розчину лугу 

V=1,64м.куб.; (070213) Збірник для розчину лугу V=1,64м.куб.; (070214) Збірник 

кукур.екст.V=2,5м.куб; (070215) Збірник миюч.розч.V=8м.куб; (070216) Збірник розчину Ft-

препарату V=0.10м.куб.; (070217) Збірник розчину Ft-препарату V=0.10м.куб.; (070218) Збірник 

розчину Ft-препарату V=0.48м.куб.; (070219) Збірник розчину Ft-препарату V=0.48м.куб.; (070220) 

Збірник сірчаної кислоти; (070221) Калорифер; (070222) Калорифер; (070223) Колона варильна 

V=6.4м.куб.; (070224) Комп`ютер Інтел; (070225) Кондиціонер Akira AC-S 13 HU; (070227) Насос 

ВВН-1-12; (070228) Насос Х65-50-160; (070229) Насос NRB240*250 C арт. РА 020060; (070230) 

Насос ВВН 6; (070231) Насос відкачки барди ХО-45/31; (070232) Насос відкачки барди ХО-45/31; 

(070233) Насос для перекачки дріжджів в АЧК(меляса); (070234) Насос дріжджовий АХЄ 65-40-200; 

(070235) Насос ЗМ 40-200/11; (070236) Насос ЗМ 40-200-7,5(на теплообмінник); (070237) Насос П6-

ППВ; (070238) Насос Х 65-50-160; (070239) Насос.агрегатвисок. тиску для мийки обладнання; 

(070240) Насос-дозатор плунжерний РDМ-D 267/6 400/3/50 0,25; (070241) Пастеризатор V=20м.куб.; 

(070242) Спиртовловлювач (царга РК) D=2000мм; (070243) Спиртовловлювач(царга ЕК D=1200мм); 

(070244) Телефон Panasonik KX-TSD 826; (070245) Теплообмінник «Тр.вТр.» А2-ВТА; (070246) 

Теплообмінник «Тр.вТр.» А2-ВТА; (070247) Теплообмінник «Тр.вТр.» А2-ВТА; (070248) 

Теплообмінник миючого розчину 400 ТНВ F=17; (070249) Теплообмінник спіральний F=35 м.кв.; 



(070250) Теплообмінник спіральний F=40м.кв; (070252) pH-метр рН-301; (070253) Вологомір Wile-

55; (070255) Комп’ютер АМД; (070257) Комп`ютер АМД; (070259) Комплекс хіміко-аналітичний; 

(070260) Кондиціонер Akira ACS 19; (070261) Кондиціонер Akira ACS 24; (070263) Надставка під 

дистилятор; (070264) Надставка сервісна; (070265) Надставка сервісна; (070266) Надставка сервісна; 

(070267) Надставка сервісна; (070268) Надставка сервісна; (070269) Надставка титрувальна; (070270) 

Принтер лазерний Samsung ML 1710; (070271) Пробовідбірник для спирту; (070272) 

Спектрофотометр; (070273) Стіл для вагів; (070274) Стіл лабораторний; (070275) Стіл лабораторний; 

(070276) Стіл лабораторний; (070277) Стіл лабораторний; (070278) Стіл лабораторний; (070279) Стіл 

лабораторний пристінний; (070280) Стіл лабораторний пристінний; (070281) Стіл лабораторний 

пристінний; (070282) Стіл лабораторний пристінний; (070283) Стіл лабораторний пристінний; 

(070284) Стіл лабораторний пристінний; (070285) Стіл лабораторний пристінний; (070286) Стіл 

лабораторний пристінний; (070287) Стіл лабораторний пристінний; (070288) Стіл лабораторний 

пристінний; (070289) Стіл робочий прямий; (070290) Стіл робочий прямий; (070291) Стіл робочий 

прямий; (070292) Стіл-мийка одинарна; (070293) Стіл-мийка одинарний; (070294) Сушка; (070295) 

Сушка; (070296) Сушка; (070297) Сушка; (070298) Тумба мобільна до лабораторного столу; (070299) 

Тумба мобільна до лабораторного столу; (070300) Тумба мобільна до лабораторного столу; (070301) 

Тумба мобільна до лабораторного столу; (070302) Тумба стаціонарна; (070303) 

Фотоелектроколориметр КФК 2МП; (070305) Холодильник «Свияга-410х-к»; (070306) Холодильник 

«Снайге 24017»; (070307) Шафа витяжна лабораторна; (070312) Шафа для реактивів; (070313) Шафа 

сушильна СЕШ-3МК; (070314) Шафа-стіл приставний; (070315) Шафа-стіл приставний; (070317) 

Ваги ВТ-4014-500Ш; (070318) Вентилятор №6,3; (070319) Вентилятор №6,3; (070320) Вентилятор 

№8; (070321) Вентилятор В-06-300 №3 з елек.дв.; (070322) Вентилятор В-06-300 №3 з елек.дв.; 

(070323) Вентилятор ВЦ 4-75 №5; (070324) Вентилятор ВЦ 4-75 №5; (070325) Ємність V=8м.куб; 

(070326) Ємність V=8м.куб; (070330) Ємність для спирту; (070332) Мірник 250дал.; (070333) Мірник 

250дал.; (070334) Мірник 5л; (070335) Мірник 75 дал; (070336) Мірник 75дал.; (070337) Мірник 

75дал.; (070338) Мірник 75дал.; (070339) Мірники спиртові ВУ-1000; (070340) Мірники спиртові ВУ-

1000; (070341) Мірники спиртові ВУ-1000; (070342) Насос АСВН-80; (070343) Насос АСВН-80 А; 

(070344) Насос АСВН-80 А; (070345) Насос НК 653465; (070346) Насос СBН-80А без ел/дв.; (070347) 

Пожгідрант; (070348) Установка ВНЦ 20.20С З пов.двиг.; (070349) Блок безперебійного живлення 

АРС 1000 VA; (070350) Блок живлення; (070351) Блок живлення; (070353) Генератор Daishіn SGB 

3001 16л; (070354) Комп’ютер BRAIN BUSINESS; (070361) Модем; (070362) Модем; (070363) 

Модем; (070366) Насос ЦВ 8/25/100; (070367) Насос ЦВ 8/25/100; (070368) Програмний комплекс 

АСКОЄ; (070371) Шафа для приладів; (070372) Шафа для приладів; (070374) Комп’ютер Брейн; 

(070375) Комп`ютер АМД 64; (070376) Кондиціонер WEST TAC-09 AR; (070377) Принтер HP 

LaserJet 1018; (070379) Радіотелефон Panasonic KY-TC 8077; (070380) Факс Panasonik KX-FT; 

(070382) Перетворювач тиску РС-28/0...50; (070383) Перетворювач частоти + Дисплей LCP; (070384) 

Перетворювач частоти L200-015 HFEP 1.5кВт; (070385) Ротаметр РП16ЖУЗ; (070386) Ротаметр 

РП4Ж; (070387) Система регулювання витрат води на чанок замісу; (070388) Станція дозування 

TPG500; (070390) Бункер витратнийV=7,5м.куб.; (070391) Бункер надваговий V=12м.куб.; (070392) 

Бункер напірний V=10м3; (070393) Бункер підваговий V=15м.куб.; (070394) Вентилятор ВЦ П6-45 

N6;(070395) Вентилятор Ц-4-75 №4; (070396) Вентилятор ВВД №5; (070397) Вентилятор Ц4-70 №10; 

(070398) Вентилятор Ц-4-75 №4; (070399) Дробарка молоткова; (070400) Дробарка молоткова; 

(070401) Дробарка А1-ДДР (б/в); (070402) Дробарка ДДМ-5 (б/в); (070403) Електродвигун 110 кВт; 

(070404) Електродвигун АИР 132 М8 ІМ 2081 (5,5кВт* 700 об/хв); (070405) Електротельфер ЕТ 

1176(В/П 2000кг); (070406) Ємність для розчину СаСІ2 V=4,2м.куб.; (070407) Затвор шлюзовий РЗ-

БШЗ; (070408) Затвор шлюзовий РЗ-БШЗ; (070409) Збірник води; (070410) Збірник гарячої барди; 

(070411) Збірник для розчину ферментів V=0,1м.куб.; (070412) Збірник для розчину ферментів 

V=0,1м.куб.; (070413) Збірник замісу V=6.0м.куб.; (070414) Змішувач СП-18; (070415) Калорифер; 

(070416) Калорифер; (070417) Комп`ютер Інтел; (070418) Компресор повітряний ЗАФ-53-К51Ц; 

(070419) Компресор повітряний ЗАФ-53-К51Ц; (070420) Конвеєр гвинтовий діам. 200мм; (070421) 

Конвеєр гвинтовий діам. 200мм; (070422) Мотор-редуктор; (070423) Насос Х-65-40-200; (070424) 

Насос DLX-MA/M 08-10; (070425) Насос ЗМ 40-200/7,5; (070426) Насос Х-65-40-200К-СД; (070427) 

Насос-дозатор PDE DLX-CC/M; (070428) Норія НЦ 50А-28; (070429) Підігрівач води ПВ-1-П; 

(070430) Пневмоприймач У2-БПБ; (070431) Пневмоприймач У2-БПБ; (070432) Пожнасос 3К 6; 

(070434) Сепаратор магнітний Б8-БМП; (070435) Сепаратор магнітний Б8-БМП; (070436) Сепаратор 

магнітний Б8-БМП; (070437) Силос добового запасу зерна V= 254 м.куб; (070438) Силос добового 

запасу зерна V= 257м.куб.; (070439) Терези бункерні; (070440) Устан. очист.повіт.асп.підробки; 



(070441) Циклон; (070442) Чанок замісу для дробарок вологої кукурудзи; (070443) Шнек Ш-200, 9Н-

950; (070444) Ємність (85л) для приготування настоїв; (070445) Ємність біметалева V=25 м.куб.; 

(070446) Збірник денатурату 260л; (070447) Збірник денатурату 440л; (070448) Мірник спирту 75дал; 

(070450) Перетворювач ATV38 380/460V 22KW; (070452) Насос 6 НДВ; (070453) Насос ЗМ 65-200-

22; (070454) Насос ЗМ 65-200-22; (070469) Апарат зварювальний пресув. АДД 400-2У1; (070471) 

Вентилятор ВО 06-300 №5; (070472) Вентилятор ВО 06-300 №5; (070473) Вентилятор ВЦ 4-70 №10; 

(070476) Електровулканізатор; (070477) Електротельфер 0,5т. ТЭ50-71; (070478) Електротельфер 

1.0т.; (070480) Компресор ПКСД 525-Д; (070481) Компресор РМ 3126; (070482) Культиватор КПС 3. 

3ф; (070483) Культиватор причіпний; (070484) Машина миюча «Керхер»; (070485) Навантажувач 

«Балканкар»; (070487) Насос фекальний СД 40/35 з ел/дв 1; (070488) Плуг ПЛН 4-35; (070489) Плуг 

ПЛН-335; (070490) Плуг ПЛН-335; (070495) Причіп бочка 3 м3; (070496) Причіп бочка ЗЖВ -1,8; 

(070497) Причіп бочка ЗЖВ -1,8; (070498) Причіп бочка СТК -5,5; (070499) Причіп одноосний; 

(070502) Причіп розпуск 1-Р-3; (070503) Сівалка СЗ 3,6; (070523) Накопичувальна ємність V=40 

м.куб.; (070524) Теплообмінник «Тр. в Тр.» А2-ВТА; (070525) Теплообмінник «Тр.вТр.» А2-ВТА; 

(070537) Лебідка 30ЛС-3СМ; (070538) Лебідка 30ЛС-3СМ; (070539) Скрубер власного виробництва; 

(070540) Скрубери мокрі; (070541) Скрубери мокрі; (070542) Скрубери мокрі; (070543) Чан 

дріжджовирощувальний; (070544) Чан дріжджовирощувальний; (070546) Бункер для пилу; (070547) 

Бункер для пилу; (070548) Ваги автомобільні ВТА – 60; (070549) Вентилятор ВР.4-75,1; (070550) 

Вентилятор ВЦП-5-45 №3,15; (070551) Вентилятор ВЦП-6-45 №5; (070552) Вентилятор ВЦП-6-45 

№5; (070553) Вентилятор ВЦП-6-45 №6; (070554) Вентилятор ВЦП-6-45 №6; (070555) Вентилятор 

ВЦП-6-45 №8; (070556) Вентилятор ВЦП-6-45 №8; (070557) Вентилятор ВЦП-6-45 №8; (070558) 

Ворота шторні У9-УВШ; (070559) Ворота шторні У9-УВШ; (070560) Електромотор 4.5/3000; 

(070561) Затвор шлюзовий; (070562) Затвор шлюзовий; (070563) Затвор шлюзовий; (070564) Затвор 

шлюзовий; (070565) Затвор шлюзовий; (070566) Затвор шлюзовий; (070567) Затвор шлюзовий; 

(070568) Затвор шлюзовий; (070569) Калорифер КВС-6; (070570) Конвеєр ланцюговий К4-УТ-2Ф-

500; (070571) Конвеєр ланцюговий К4-УТ-2Ф-500; (070572) Конвеєр гвинтовий ВК-320; (070573) 

Конвеєр гвинтовий ВК-320; (070574) Конвеєр стрічковий з розвантажувальним візком; (070575) 

Конвеєр стрічковий з розвантажувальним візком; (070576) Конвеєр стрічковий УВ-ТЛ; (070577) 

Конвеєр стрічковий УВ-ТЛ; (070578) Конвеєр стрічковий УВ-ТЛ; (070579) Конвеєр стрічковий УВ-

ТЛ; (070580) Конвеєр стрічковий УВ-ТЛ; (070581) Конвеєр стрічковий УВ-ТЛ; (070582) Лебідка 

ручна 0,15т.; (070583) Ліфт пасажирський ПП-0464; (070584) Машина зерноочисна; (070585) Норія 

У2-УН-175; (070586) Норія У2-УН-175; (070587) Норія У2-УН-350; (070588) Норія У2-УН-50; 

(070589) Рамка в зборі до сепаратора БСХ-100; (070590) Рамка в зборі до сепаратора БСХ-100; 

(070591) Рамка в зборі до сепаратора БСХ-100; (070592) Рамка в зборі до сепаратора БСХ-100; 

(070593) Рамка в зборі до сепаратора БСХ-100; (070594) Рамка в зборі до сепаратора БСХ-100; 

(070595) Сепаратор БСХ-100; (070596) Транспортер скребковий ланцюговий ТСЦ-25 6,58м; (070597) 

Циклон У21ББЦ-225; (070598) Циклон У21ББЦ-350; (070599) Циклон У21ББЦ-350; (070600) Циклон 

У21ББЦ-550; (070601) Циклон У21ББЦ-550; (070602) Циклон ЦОЛ-9; (070603) Циклон ЦОЛ-9; 

(070604) Шафи релейної апаратури; (070605) Шафи релейної апаратури; (070606) Шафи релейної 

апаратури; (070607) Шафи релейної апаратури; (070608) Шафи релейної апаратури; (070609) Шафи 

релейної апаратури; (070610) Шафи релейної апаратури; (070611) Шафи релейної апаратури; 

(070613) Апарат зварювальний; (070616) Електродвигун 4 АМ; (070617) Електродвигун АО-2; 

(070618) Електродвигун АО-2; (070619) Електрощит КСО-272; (070620) Електроячейки КСО-Г67; 

(070624) Прилад Ц-411160; (070625) Роз'єднувач ВВ 20/630; (070630) Установка конденсаторна 

УКЛН-038; (070631) Котел електричний напольний Титан 36кВт; (070632) Насос водяний; (070634) 

Вентилятор ав.вент.Ц14-46№8; (070635) Збірник для зливу спирту; (070636) Збірник для зливу 

спирту; (070637) Збірник для зливу спирту; (070638) Збірник для зливу спирту; (070639) Збірник для 

контрольного зливу ЕАФV=10м.куб.; (070640) Збірник для контрольного зливу спирту V=10м.куб.; 

(070641) Збірник ЕАФ V=3,5м.куб; (070642) Збірник рект.спирту V=5м.куб; (070643) Збірник 

сив.маслаV=1,3м.куб; (070644) Збірник ЕАФ V=20м.куб.; (070645) Калорифер; (070646) Мірник 

спирту V=250дал; (070647) Мірник спирту V=75дал; (070648) Насос АСВН-80; (070649) Насос 

АСЦЛ-20/24; (070650) Насос АСЦЛ-20/24; (070651) Пожнасос 4К 8; (070653) Комп’ютер BRAIN; 

(070654) Комп’ютер IntelCore; (070655) Комп’ютер АМД 64; (070656) Комп’ютер АМД 64; (070657) 

Комп’ютер АМД 64; (070658) Комп`ютер АМД 64; (070659) Комп`ютер АМД 64; (070660) 

Комп`ютер АМД 64; (070661) Комп`ютер АМД 64; (070663) Комп’ютер CEL 2 4/256; (070664) 

Комп’ютер PIV-3.0/512MB/HDD/ATX; (070666) Кондиціонер Akira ACS 24; (070667) Ксерокс 

MinoltaBizhub 162; (070670) Принтер PH LaserJetPro M20dw; (070672) Принтер НР LaserJet 1010; 



(070673) Принтер LaserJet1010; (070675) Сітка локально-обчислювальна; (070676) Сканер HP 

ScanJet; (070701) Комп’ютер АМД 64; (070705) Холодильна установка; (070706) Комп’ютер Athlon; 

(070707) Кондиціонер ARVIN; (070711) Холодильник «Снайге К 290»; (070715) Комп’ютер Pentium 

4 2.8/512; (070716) Принтер Епсон L 110; (070717) Комп’ютер АМД 64; (070718) Принтер Canon 

LBP-3010; (070721) Касовий апарат INI T400ME; (070722) Комп`ютер АМД 64; (070723) Комп’ютер 

АМД 64; (070724) Телефон Panasonik KX-TG 8321; (070725) Телефон Panasonik KX-TG 8321; 

(070728) Адсорбер А-30; (070729) Адсорбер А-30; (070730) Адсорбер А-30 V=0,8м.к.; (070731) 

Адсорбер А-30 V=0,8м.к.; (070732) Вентилятор N4 охолод.компр.; (070733) Вентилятор N4 

охолод.компр.; (070734) Вентилятор N4 охолод.компр.; (070735) Верстак слюсарний; (070736) 

Вологовідбирач V=0,068м.куб.; (070737) Вологовідбирач V=0,068м.куб.; (070738) Компресор КТ-6; 

(070739) Компресор КТ-6; (070740) Компресор КТ-6; (070741) Компресор КТ-6; (070742) Насос КСБ 

125/14; (070743) Насос КСБ 125/14; (070744) Насос 3М 40-200-5,5; (070745) Насос 3М 40-200-5,5; 

(070746) ПовітрозбірникV=3,2м.куб; (070747) ПовітрозбірникV=8м.куб; (070748) Повітронагрівач 

V=0,068м.куб; (070749) Повітронагрівач ВН-24; (070750) Теплообмінник 400 ТНГ-ЗІМ; (070751) 

Теплообмінник охол.повітря 400ТН-31М; (070752) Фільтр 0,3 м3; (070753) Фільтр V=0,3м.куб; 

(070754) Фільтр масляний; (070755) Фільтр масляний; (070756) Фільтр масляний; (070757) Фільтр 

масляний; (070758) Чан передаточний; (070759) Цистерна залізнична 51075414; (070760) Апарат 

(ферментатор) АПГ2-ЧК-02; (070761) Апарат з мех. перемішуванням (ферментатор)16.10.-46; 

(070762) Апарат плазмової різки н/ж металів А1612; (070764) Вентилятор ЦН 450 радіальний; 

(070765) Вентилятор ЦН 450 радіальний; (070766) Водонагрівач; (070767) Диспергатор кавітаційний 

КАП-15; (070768) Диспергатор кавітаційний КАП-15; (070769) Дозатор ВП; (070770) Електрокотел 

«Піонер»15/380; (070771) Комп’ютер АМД 64; (070772) Кондиціонер Akira ACS 24; (070773) 

Кондиціонер Akira ACS 24; (070774) Кормодробілка КДУ 201; (070775) Машина пляшкомиюча Ш4-

ВМ2А1.5; (070776) Насос 45/90; (070777) Насос для закачування піногасника в напірний збірник; 

(070778) Насос МНІ 804 V-1.44 WILO; (070779) Насос МНІ 804 V-1.44 WILO; (070783) Телефон 

Panasonic KX-TS2362; (070784) Термінал SoniEricsson S500 i; (070785) Цистерна підземна; (070786) 

Цистерна підземна; (070787) Цистерна підземна; (070789) Апарат зварювальний; (070790) Апарат 

зварювальний; (070791) Апарат зварювальний; (070792) Апарат зварювальний ВД 306; (070793) 

Апарат зварювальний ЭСД10-ВС/400М; (070794) Болгарка BOSCH GWS24-230; (070795) Болгарка 

BOSCH GWS26-230; (070797) Вентилятор ВО 06-300 №5; (070798) Вентилятор ВЦ 4-70 №6.3; 

(070799) Вентилятор ВЦ 4-70 №4; (070800) Вентилятор ВЦП 6-45 №3; (070801) Вентилятор даховий 

КЦ 3-90 №6,3; (070802) Верстак слюсарний; (070803) Верстак слюсарний 2-х містн.; (070804) 

Верстат верт.-фрезерн.6Р12; (070805) Верстат вертикально-фрезерний 675; (070806) Верстат 

гвинторізний 163; (070807) Верстат заточний; (070808) Верстат заточний НВС 3Б685; (070809) 

Верстат консольно-фрезерний 6Н81; (070810) Верстат ножовочний типу 8725; (070811) Верстат 

свердлильний 2А125; (070812) Верстат свердлильний 2Д112Л; (070813) Верстат свердлильний2-Н-

125; (070814) Верстат стругальний 7Д37; (070815) Верстат токарно-гвинторізний; (070816) Верстат 

токарно-гвинторізний «NEMA»; (070817) Верстат токарно-гвинторізний ИТ-1М; (070818) Верстат 

токарно-гвинторізний С11 МВ; (070819) Верстат трубозгин. ОКС-8970; (070820) Верстат 

трубозгинальний; (070821) Верстат трьохвалковий; (070822) Верстат універс.токарно-гвинторізний 

С11М; (070823) Верстат шліфувальний 3Б161; (070824) Випрямлювач зварювальний ВД-306; 

(070825) Візок ПГР; (070826) Візок ПГР; (070827) Візок ПГР; (070828) Електродриль; (070829) 

Електротельфер; (070830) Електротельфер; (070831) Електрошліфмашинка МА-2002; (070832) 

Звар.інвертор «Патон» ВДИ 250P DC; (070833) Компресор гаражний; (070834) Кран-балка; (070835) 

Молот пневматичний; (070836) Напівавтомат зварювальний ПДГ-215; (070837) Ножиці кривощипні 

листові НД-3316; (070838) Ножиці комбіновані МНВ-4Б1-952; (070839) Ножиці кривошипні Н-478; 

(070846) Ваги G=5,0т. (для меляси); (070847) Ваги G=5,0т. (для меляси); (070848) Ємність для 

меляси; (070849) Збірник дільниці відкачки барди V=20м.куб.; (070850) Збірник дільниці відкачки 

барди V=20м.куб.; (070851) Збірник -реактор V=14,3м.куб.; (070852) Мірник діамонійфосфату 

V=1,2м.куб.; (070853) Мірник карбаміду V=0,64м.куб.; (070854) Мірник Н2SО4 V=1,5м.куб.; 

(070855) Мірник Н3РО4 V=0,65м.куб.; (070856) Насос для відкачки барди Х 45/31; (070857) Насос 

для відкачки барди Х 90/31; (070858) Повітродувка водок. ВВН 1-12; (070859) Чан 

дріжджовирощувальний; (070860) Чан дріжджовирощувальний; (070863) Зернометач пересувний ЗП-

40; (070864) Лінія переробки масла КПН-400; (070865) Обладнання для приготування олії; (070866) 

Прес-фільтр; (070867) Пристрій для розливного масла; (070868) Установка крупорушільна; (070870) 

Електрообігрівач; (070874) Телевізор «Rainford»; (070875) Факс «Panasonik» KX-FT 78RS; (070884) 

Кондиціонер ARVIN; (070889) Вентилятор Ц 4-70 №3; (070890) Вентилятор Ц 4-70 №7; (070891) 



Котел електричний напільний Титан 24 кВт; (070892) Насос водяний; (070893) Апарат факсимільний 

PANASONIK KX-KF984; (070895) Електроводонагрівач; (070896) Кондиціонер FUNAI; (070897) 

Кондиціонер FUNAI; (070900) Система очистки повітря (пилосмок); (070902) Телефон «Siemens»; 

(070903) Телефон Siеmens блок FF-HO; (070904) Бетонозмішувач; (070907) Бункер з циклоном для 

опилок; (070908) Бункер з циклоном для стружки; (070909) Вентилятор ВЦП 4-70 №5; (070910) 

Вентилятор ВЦП 6-45 №8; (070911) Вентилятор Ц 4-70 №5; (070912) Вентилятор Ц-4-70 №8; 

(070913) Верстат деревообробний СР 6-9; (070914) Верстат кругло пильний; (070915) Верстат МАК-

52М; (070916) Верстат СФА-4; (070917) Верстат фрез. ФСШ-1А; (070918) Верстат ЦА-2А; (070919) 

Електротельфер 2тон.; (070920) Електротельфер 2тон.(скіп); (070921) Калорифер КПСН-4-10; 

(070922) Кран-балка; (070923) Кран-балка (рама лісоп); (070927) Люлька підвісна ЛЕМ-1; (070928) 

Нівелір; (070929) Перфоратор; (070930) Рама лісопильна; (070931) Розчинозмішувач СО-265; 

(070932) Силос для цементу; (070933) Силос для цементу; (070934) Шафа силова СПа-63; (070935) 

Блок автозаправочний 10 м. куб.; (070936) Блок автозаправочний 15м. куб.; (070937) Блок 

автозаправочний 15м. куб.; (070938) Блок управління видачі палива; (070939) Ємність 5 куб. метр.; 

(070940) Ємність під налив; (070941) Ємність під налив; (070942) Ємність під налив; (070946) 

Колонка паливно-роздавальна НАРА-13; (070947) Насос НК 6544/1 13м.куб; (070948) Насос НК 

6544/1 13м.куб; (070949) Насос шестеренчатий для палива П6-ППВ; (070950) Насос шестеренчатий 

для палива П6-ППВ; (070952) Ємність для гарячої води; (070953) Насос Ц/Б СОТ-150М; (070954) 

Насос шестерінчатий; (070955) Насос шестерінчатий для перекачки патоки; (070956) Насос 

шестерінчатий з електродвигуном; (070957) Насос шестерінчатий НШП; (070972) Ємність для 

кислоти; (070973) Ємність для кислоти; (070974) Насос Х45/31 ГОУ4 без ел/дв; (070976) Цистерна 

залізнична 51074920; (070977) Перетворювач тиску ЭЛЕМЕР АИР 20/М2; (070978) Персональний 

комп`ютер АМД; (070979) Агрегат електронасосний Д 320-50А-55; (070980) Агрегат 

електронасосний ПУ-НЦП 150/400-55; (070981) Агрегат електронасосний ПУ-НЦП 150/400-55; 

(070982) Агрегат електронасосний ПУ-НЦП 150/400-55; (070983) Агрегат електронасосний ПУ-НЦП 

150/400-75; (070984) Агрегат електронасосний ПУ-НЦП 150/400-75; (070985) Агрегат 

електронасосний ПУ-НЦП 150/400-75; (070989) Водопідігрівач кафе «Хвилинка»; (070992) Ваги 

Digi788; (070993) Вітрина холодильна Cold; (071004) Терези Cas; (071005) Шафа морозильна Caravel; 

(071006) Шафа морозильна Caravel; (071009) Верстат токарний ТВ-4; (071011) Комп’ютер INTEL 

Pentium G4600; (071014) Підсилювач пункту зв’язку; (071015) Плата розширення 0/16; (071016) 

Плата розширення 8/0; (071017) Плата розширення на 16 апаратів; (071018) Плата розширення на 16 

апаратів; (071019) Плата розширення на 8 апаратів; (071020) Плата розширення ТМ 2-8/0 (станція 

Hicom); (071021) Повітродувка Штіль; (071022) Ротаметр РМ-0,016; (071023) Ротаметр РМ-0,16; 

(071024) Ротаметр РМ-11; (071025) Ротаметр РП-1-6ЖУЗ; (071026) Ротаметр РПЖ; (071027) 

Стаціонарний крос введення захисний на 110 карт; (071032) Система частотного управління шестер. 

насосом подачі пічного палива; (071033) Автоматичний вимикач; (071034) Бак вихідної води; 

(071035) Бак деаераційної води; (071036) Бак декарбонізатора V=60 м.куб.; (071037) Бар’єр 

іскрозахисний; (071039) Вентилятор ВЦ 4-70 №8; (071040) Верстак слюсарний; (071041) Водяний 

економайзер; (071042) Газовий комплект до парового котла ДКВр 10/13 ( зав.№ 9626); (071043) 

Газовий комплект до парового котла ДКВр 10/23 (зав.№ 443); (071044) Газовий комплект до 

парового котла Е 25/24 (зав.№1793); (071045) Газовий комплект до парового котла Е 25/24 

(зав.№1802); (071049) Дисплей LCP 12 з потенціометром; (071050) Електростанція ЕТС -10 квт-400 

в; (071051) Електротельфер вантажопідйомністю 1.0т. 1М-521-01У2; (071053) Ємкість; (071054) 

Ємність 50м куб; (071056) Ємність добового запасу мазуту V=135 м.куб.; (071057) Ємність запасу 

ГВГІ 5 м3; (071058) Ємність запасу ОП 4 м3; (071059) Ємність запасу ПП 5 м3; (071061) Збірник 

конденсату 2 м3; (071062) Збірник конденсату 2,5 м3; (071063) Інформаційно-обчислювальна 

система обліку газу ОЕ-22 Дміz; (071064) Комп`ютер Sempron 2.2/256Mb; (071065) Компресор ПКС-

3,5; (071066) Комп'ютер INTEL Core i3 7100; (071067) Кондиціонер ARVIN 195; (071068) 

Кондиціонер LG G07LH; (071069) Контролер «Флоутек»; (071070) Котел паровий ДКВР 10 13; 

(071071) Котел паровий ДКВР 10 23; (071072) Котел паровий Е 25 24; (071073) Котел паровий Е 25 

24; (071074) Кран вантажопідйомний; (071077) Лічильник холодної води ХВMWN 80; (071079) 

Насос АХЕ-50-32-160 СаСl2; (071080) Насос для перекачки води в котельню; (071081) Насос 

мазутний; (071083) Насос 2К -6 20/30 з ел.двигун.; (071084) Насос 2Х-6Д; (071085) Насос 5МК ВАО; 

(071086) Насос 5МК ВАО; (071087) Насос IRG 50-125-A; (071088) Насос SV 3313/1 F 300T 3*400 B; 

(071090) Насос ВКС 1/16; (071091) Насос горизонтальний відцентровий НТМ 15 РР; (071092) Насос 

для води; (071093) Насос ЕЦВ-8-25-125; (071095) Насос К-45/55; (071096) Насос К-45/55; (071097) 

Насос консольний; (071098) Насос мазутний; (071099) Насос НР 40-1551 30 кВт; (071100) Насос 



поршневий паровий; (071101) Насос секційний; (071102) Насос Х45/54 з ел/дв; (071103) Насос ЦИСГ 

60/297; (071104) Насос ЦНС 110; (071105) Насос шестеренчатий для меляси П6-ППВ; (071106) 

Насоси УМП-25/140; (071107) Насоси УМП-25/140; (071116) Перетворювач вимірювальний 3095 

MV; (071117) Перетворювач частоти VLT MikroDrive FC-51; (071118) Підігрівач; (071119) Підігрівач 

мазуту; (071120) Підігрівач мазуту; (071121) Підігрівач мазуту; (071122) Підігрівач тип ТВХ; 

(071123) Підігрівач швидкісний; (071124) Пункт газорегуляторний (ГРП); (071125) Розширювач 

періодичної продувки D1600; (071128) Система автоматизації котла №4; (071139) Теплообмінник 

ГВП 1-17-7; (071140) Теплообмінник ГВП 1-17-7; (071141) Теплообмінник опалення ПП-1-53-7 1V; 

(071142) Теплообмінник охолодження випару; (071143) Теплообмінник опалення ПП-1-32-7; 

(071144) Теплообмінник опалення ПП-1-32-7; (071151) Турбіна парова; (071152) Установка 

газорегуляторна (ГРУ) 2.00-03; (071153) Установка для приготування рідкого палива; (071154) 

Фільтр Na-катіонітовий D=2000; (071155) Фільтр Na-катіонітовий D=2000; (071156) Фільтр Na-

катіонітовий D=2000; (071157) Фільтр Na-катіонітовий D=2000; (071158) Фільтр Na-катіоновий 

D=2000; (071159) Фільтр Nа-катіоновий D=2000; (071160) Фільтр мазутний; (071161) Фільтр 

мазутний; (071162) Фільтр мазутний; (071163) Фільтр мазутний; (071164) Фільтр механічний 

D=2600; (071165) Фільтр механічний D=2600; (071166) Фільтр механічний D=2600; (071167) Фільтр 

соляний; (071168) Хлоратори; (071169) Хлоратори; (071170) Шафи газові ПНП-2; (071171) Шафи 

газові ПНП-2; (071172) Шафи газові ПНП-2; (071173) Щит КВП для котла Е-25; (071174) Щит 

н,волт,розподілення; (071177) Апарат «Аламбік» власного виготовлення АСС-ОО.ОО; (071178) 

Апарат вакуумний ШЗ-ВПВ-1; (071179) Апарат розливний; (071180) Апарат розливний; (071181) 

Батарея вугільна; (071182) Батарея вугільна; (071183) Батарея вугільна; (071184) Батарея вугільна; 

(071185) Батарея вугільна; (071187) Ванна для миття пляшок; (071188) Ванна для миття серветок 

прес-фільтра; (071189) Ванна для миття фільтрів; (071190) Вентилятор 06-300-5 осьовий; (071191) 

Вентилятор 06-300-5 осьовий; (071192) Вентилятор 06-300-5 осьовий; (071193) Вентилятор 06-300-5 

осьовий; (071194) Вентилятор 06-300-5 осьовий; (071195) Вентилятор 06-300-5 осьовий; (071196) 

Вентилятор 06-300-5 осьовий; (071197) Вентилятор 06-300-5 осьовий; (071198) Вентилятор ВЦ 4-70 

№8; (071199) Вентилятор ВЦ 4-75-3,15; (071200) Вентилятор ВЦ 4-75-3,15; (071201) Вентилятор В-

Ц4-70–12; (071202) Вентилятор В-Ц4-70-5 радіальний; (071203) Вентилятор В-Ц4-70-5 радіальний; 

(071204) Вентилятор В-Ц4-70-5 радіальний; (071205) Вентилятор В-Ц4-70-6,3 радіальний; (071206) 

Вентилятор В-Ц4-70-6,3 радіальний; (071207) Вентилятор В-Ц4-70-6,3 радіальний; (071208) 

Вентилятор В-Ц4-70-6,3 радіальний; (071209) Вентилятор В-Ц4-70-6,3 радіальний; (071210) 

Вентилятор В-Ц4-70-8; (071211) Вентилятор В-Ц4-70-8; (071212) Вентилятор В-Ц4-70-8; (071213) 

Вентилятор В-Ц4-75- 5; (071214) Вентилятор В-Ц4-75-3.15 радіальний; (071215) Верстак слюсарний; 

(071216) Візок ТГВ-1250; (071217) Візок ТГВ-1250; (071218) Візок-штабельор ВШ-400; (071219) 

Дистилятор паровий ПД-450; (071220) Ел.насос. агрег. АХЕ40-25-160 К; (071221) Ел.насос. агрег. 

АХЕ40-25-160 К; (071222) Ел.насос. агрег. подачі спирт ЗХ-9Д; (071223) Ел.насос. агрегат АХ 50-32-

160; (071224) Ел.насос. агрегат Х 50-32-125; (071225) Ел.насос. агрегат Х 50-32-125; (071226) 

Ел.насос. агрегат Х-65-50-160т; (071227) Ел.насос. агрегат Х-65-50-160т; (071228) Електронасосний 

агрегат 1,5 Х-6Д; (071229) Електронасосний агрегат 1,5 Х-6Д; (071230) Електротельфер 

вантажопідйомністю 0,5т; (071231) Електротельфер вантажопідйомністю 0,5т. Т-10232; (071232) 

Електротельфер вантажопідйомністю 0,5т. ТЕІ-521; (071233) Електротельфер вантажопідйомністю 

0,5т. ТЩ5В3-П; (071234) Ємність V=440л для приготування настоїв; (071235) Ємність для 

приготування V=84л настоїв; (071236) Ємність для приготування настоїв 260л; (071237) Ємність для 

приготування настоїв 49л; (071238) Ємність пом'як. води V=8м.куб; (071239) Ємність пом'як. води 

V=8м.куб; (071240) Ємність спиртова V=1050 дал.; (071241) Ємність спиртова V=1050 дал.; (071242) 

Ємність спиртова V=1050 дал.; (071243) Збірник аромат спирту V=75 дал; (071244) Збірник аромат 

спирту V=14 дал; (071245) Збірник аромат спирту V=185дал.; (071246) Збірник аромат спирту V=23 

дал; (071247) Збірник аромат спирту V=23 дал; (071248) Збірник ароматних спиртів V=88л; (071249) 

Збірник браку V=90 дал; (071250) Збірник випр.браку V=1,6м.куб; (071251) Збірник випр.браку 

V=1,6м.куб; (071252) Збірник випр.браку V=1,6м.куб; (071253) Збірник відпрац. спирту V=370 дал. з 

насосом Х 50-32-125; (071254) Збірник гот.прод.V=1050дал; (071255) Збірник гот.прод.V=1050дал; 

(071256) Збірник гот.прод.V=1050дал; (071257) Збірник гот.прод.V=1050дал; (071258) Збірник 

дистил. води V=200 дал.; (071259) Збірник для пригот. настоїв V=44л; (071260) Збірник конденсату; 

(071261) Збірник конц. лугу V=4м.куб.; (071262) Збірник напірний V=3 м.куб.; (071263) Збірник 

невипр.браку V=1,6м.куб.; (071264) Збірник очищеної сортівки; (071265) Збірник очищеної сортівки; 

(071266) Збірник очищеної сортівки; (071267) Збірник пом`як. води V=6,3м.куб.; (071268) Збірник 

пом'як.води V=6,3м; (071269) Збірник роб.розч. лугу V=7,5м.куб.; (071270) Калорифер КПСН-10; 



(071271) Калорифер КПСН-10; (071272) Калорифер КПСН-10; (071273) Калорифер КПСН-10; 

(071274) Калорифер КПСН-10; (071275) Калорифер КПСН-10; (071276) Калорифер КПСН-10; 

(071277) Калорифер КФБО-10; (071278) Калорифер КФБО-10; (071279) Калорифер КФБО-3; 

(071280) Калорифер КФБО-3; (071281) Калькулятор SOS-888; (071282) Калькулятор SOS-888; 

(071283) Колонки вугільні Д300; (071284) Колонки вугільні Д300; (071285) Компресор ПКС 1,75; 

(071286) Компресор ПКС 1,75; (071287) Конвеєр КЛ-400 L=15,3м 1шт; (071288) Конвеєр КЛ-400 

L=16,7м 1шт; (071289) Конвеєр КЛ-400 L=13,8м; (071290) Конвеєр КЛ-400 L=13,8м; (071291) 

Конденсатор спирту; (071292) Конденсатор спирту; (071293) Котел КЕП-2; (071294) Котел 

колероварочний; (071295) Котел сироповарний V=400л; (071296) Лінія розливу; (071297) Лінія 

розливу сувенірної горілки (Італія); (071298) Машина дротозшивальна 3ТПШ-50Н; (071299) Машина 

дротозшивальна ЗТПШ-50 Н; (071300) Машина миюча БЗ-А-ММ-6; (071301) Машина пакувальна 

УМТ-600ПТ; (071302) Машина укладки пляшок Б3-ОУ2А-1-02; (071303) Мікромлин 10-ММ 

(Харків); (071304) Мікрофільтр.установка ДФМ-НС-600-5; (071305) Мірник аромат.спирту V=688л.; 

(071306) Мірник аромат. спирту V=372,5л; (071307) Мірник ароматних спиртів 260л; (071308) 

Мірник брудного браку V=110 дал; (071309) Мірник водно-спирт.розч.V=1100л; (071310) Мірник 

для пригот. настоїв V=450л; (071311) Мірник настоїв V=740л; (071312) Мірник настоїв 440л; 

(071313) Мірник розчину меду V=235л; (071314) Мірник розчину меду V=740л; (071315) Мірник 

сортівкиаламбіка V=80 дал; (071316) Мірник спирту V=92 дал; (071317) Мірник спирту V=370 дал; 

(071318) Мірник спирту V=370 дал; (071319) Мірник цукрового сиропу V=260л; (071320) Мотор-

варіатор SE10/RM і 63; (071321) Мотор-редуктор МЧ-100-40-51; (071322) Мотор-редуктор МЧ-100-

40-51; (071323) Насос ВВН-1-3; (071324) Насос ВВН-1-3; (071325) Насос ЦНСГ 38/66; (071326) 

Насос ЦНСГ 38/66; (071327) Насосна станція високого тиску з мембраною RO-10000; (071328) 

Ополіскувач пляшок FМ-96-24; (071329) Прес-фільтр рамний В9-ВФС/423; (071331) Пристрій для 

накл. акц. мар; (071332) Пристрій для накл. акц. мар; (071333) Пристрій для переміщення БЗ-ВРШ-

6/3; (071334) Пристрій переговорний; (071335) Пристрій транспортувальний БЗ-ВРШ-6/3; (071336) 

Регулятор рівня бортівки; (071338) Терези аналітичні; (071339) Терези поштові; (071340) 

Транспортер перем.пляшок; (071341) Транспортер пляшок 16 пм; (071342) Транспортерна система; 

(071343) Транспортерна система; (071344) Транспортерна система; (071345) Транспортерна система; 

(071346) Установка «Полтавчанка»; (071347) Фільт.елем ЭФП-ПЭ,ЭФП-Ф4; (071348) Фільт.елем 

ЭФП-ПЭ,ЭФП-Ф4; (071349) Фільтр; (071350) Фільтр пісочний головний; (071351) Фільтр пісочний 

Д=350мм; (071352) Фільтр пісочний Д=350мм; (071353) Фільтр.елем 4040 НК (мемб); (071354) 

Фільтр.елем 4040 НК (мемб); (071355) Фільтр.елем 4040 НК (мемб); (071356) Фільтр.елем 4040 НК 

(мемб); (071357) Фільтр.елем 4040 НК (мемб); (071358) Фільтр.елем 4040 НК (мемб); (071359) Чан 

купажний V=1,6м.куб.; (071360) Чан купажний V=1,6м.куб.; (071361) Чан купажний V=10м.куб.; 

(071362) Чан купажний V=10м.куб.; (071363) Чан сортувальний V=140 дал; (071364) Частина фільтра 

для води 2850; (071365) Агрегат сушильний; (071366) Блок живлення і індикації БПИ В1; (071367) 

Вимірювач вологості сип мат.; (071368) Вимірювач-регулятор ТРМ 12А-Щ1 АТР; (071369) Датчик 

витрати рідини індук.ДРЖИ-50,30МП; (071370) Дозатор ваговий ДВ; (071371) Електротельфер 2т. Е-

10432; (071372) Калорифер; (071373) Клапан зап-регул.односедельний 25ч945п; (071374) Машина 

ручна мішкозашивальна; (500366) Системний блок IT-Block G5400Work; (500367) Системний блок 

IT-Block G5400Work; (500762) Витратомір-лічильник коріолісовий Promass 83 E N218AA02000; 

(500763) Витратомір-лічильник коріолісовий Рromass 83 E N212C502000; (501425) 

Повітровідділювач; (501426) Повітровідділювач; (501515) Розливочний апарат; (501516) 

Етикетувальний апарат; (501517) Конденсатор F=10 м.кв; (501518) Турбогенератор 2,5мВт – 3000 

об./хв.; (501519) Вуглекислотне обладнання; (501520) Вуглекислотне обладнання №2; (501674) 

датчик рівня Liquiphant M FTL; (501779) Насос СВН-80 А з ел. двигуном 11кВт/1500 об хв.ВЗВ; 

(501784) Перетворювач темп.ПВТ-01-С(-30)+70; (501785) Перетворювач темп.ПВТ-01-С(-30)+70; 

(501788) Програмно-апаратний комплекс GLOBUS; (501790) Обчислювач об'єму спирту «Універсал-

С»; (501800) Перетворювач частоти INVT GD20 380В 22 кВт; (501801) шафа с плавним пуском 

марки QFD 1х11 кВт; (070455) Автогідропідйомник АГП22-04; (070456) Автокран КС45-74; (070457) 

Автом Фольксваген Транспортер Т4 Комбі; (070459) Автомоб. «Volkswagen» СА 85 83 АТ; (070460) 

Автомобіль VolkswagenPassat; (070461) Автомобіль ВАЗ 21113; (070463) Автомобіль ГАЗ 33021 

Газель; (070464) Автомобіль ГАЗ-53; (070465) Автомобіль КАМАЗ-5320 АІ 06 08 НО; (070504) 

Тепловоз; (070505) Тепловоз ЧМЕ-3; (070526) Автом. САЗ-3507 СА 82-04 АІ; (070527) Автомобіль 

«Фольксваген Пасат» СА73-97АА; (070528) Автомобіль Shevrolet; (071376) Автомобіль ГАЗ 33021 

Газель грузотермічка СА 38-03 ВВ; (070008) Датчик тиску Applisens PC; (070016) Лічильник тепла 

електромагнітний одноканальний фланцевий Aswega; (070020) Ротаметр РМ-2,РМ-0,063 ЖУЗ; 



(070021) Ротаметр РП-2,5 ЖУЗ БУ; (070022) Ротаметр РП-2,5ЖУЗ; (070023) Ротаметр РПЖ 6,3; 

(070024) Ротаметр РС 5; (070025) Ротаметр РС 5; (070026) Ротаметр РС 5; (070027) Ротаметр РС 5; 

(070028) Ротаметр РС 5; (070029) Ротаметр РС 7; (070030) Ротаметр РС 7; (070134) 

Мікропроцесорний регулятор МТР-8-15-05; (070135) Мікропроцесорний регулятор МТР-8-15-05; 

(070180) Двері алюмінієві; (070182) Крісло шкіряне; (070183) Меблі офісні; (070190) Перетворювач 

тиску РС-28/0...4МРа/РD/M; (070254) Генератор водню «Кенго» 6л/ч, 1,4 атм.; (070262) Млинок 

ЛМЗ-2; (070304) Фотоколориметр КФК-2 МП; (070308) Шафа для документів; (070309) Шафа для 

одягу; (070310) Шафа для одягу; (070311) Шафа для посуду; (070355) Лічильник електроенергії; 

(070356) Лічильник електроенергії; (070357) Лічильник електроенергії; (070433) Пристрій УРЗМ 

(витратомір); (070621) Лічильник СТК З; (070622) Лічильник СТК З; (070623) Перетворювач 

частоти; (070626) Трансформатор Тн-1000; (070627) Трансформатор Тн-1000-10-04; (070628) 

Трансформатор Тн-630; (070629) Трансформатор Тн-630; (070700) Диван; (070702) Меблі «Фараон»; 

(070703) Меблі м'які «Фараон»; (070704) Меблі офісні; (070710) Сушка для рук; (070712) Стіл-

комплект СД; (070713) Стілець; (070714) Стілець; (070720) Шафа вітринна WW2-5050Z; (070885) 

Крісло шкіряне; (070894) Диван; (070899) Набір «Ватра-Д-1»; (070924) Кущоріз ОМ 746Т; (070925) 

Кущоріз ОМ 746Т; (070926) Кущоріз ОМ 753Т; (070996) Стелаж простий; (070997) Стелаж простий; 

(070998) Стелаж простий; (070999) Стелаж простий; (071000) Стелаж простий; (071001) Стелаж 

простий; (071002) Стелаж простий; (071003) Стелаж простий; (071028) Перетворювач тиску РС-

28/0...4кРа/РD/M; (071029) Перетворювач тиску РС-28/0...4кРа/РD/Р; (071030) Перетворювач тиску 

РС-28/0...4МРа/РD/M; (071031) Сапфір 22ДД; (070373) Холодильник; (070887) Апарат «Раніт»; 

(070888) Крісло стоматолога; (070901) Телевізор «Samsung»; (071377) Сканер Епсон; (071378) Ваги 

електр.лабор. ТВЕ-0,5; (071379) Ваги електр.лабор. ТВ-300; (071382) Принтер Canon-2900; (071383) 

Принтер НР laserJet 1020; (071384) рН – метр рН – 150МІ лабораторний цифровий; (071385) 

Бензопила Спарта; (071386) Бензопила Stihl MS 180; (071387) Агрегат повітряно-опалювальний; 

(071388) Електродвигун 11,0/ 3000 АИР 132М2; (071389) Електродриль STARTPRO SED-970; 

(071390) Принтер НР laserJet Р1005; (071391) Принтер НР laserJet 1020; (071392) Принтер НР laserJet 

1020; (071393) Принтер Canonlbp 6000; (071394) Кутова шліфмашинка STANLEY SGM146 1400 

Вт,150мм; (071395) Ударний дриль; (071396) Кавоварка DELONGHI EC 190CD; (071397) Бензокоса 

«МІНСК»; (071398) Насосна частина ЕВВ-25-100; (071399) Насосна частина ЕЦВ-8-25-100; (501786) 

Бар'єр іскрозахисту БІ-03-01; (501787) Блок живлення витратоміра спирту 24 V; (501789) Модем 3G; 

(501791) Шафа приладна; (501793) Блок живлення витратоміра спирту 24 V; (500368) Монітор 23,6” 

IiyamaProLite X2474HV-B1; (500369) Монітор 23,6” IiyamaProLite X2474HV-B1; (500964) піч 

мікрохвильова Galanz POG -211 М; (501614) Кран «Піонер» з механічним приводом; (501615) 

Зварювальний апарат ВДУЧ-16У3.1; (501616) Ваговий дозатор ДН-1000; (501617) Ваговий дозатор 

ДН-1000; (501618) Ваговий дозатор ДН-500; (501639) Ємність (резервуар) 50м.куб; (501653) Ємність 

біметалічна 20 м.куб.; (501654) Ємність 8 м.куб.; (501655) Ємність 8 м.куб.; (501656) Електричний 

двигун АИР -132; (501657) Електродвигун ЕДВ 11-180 190; (501658) Насос CDLF 4-60 Ех; (501659) 

Насос Х-100-80-160; (501660) Установка ВНЦ 20-20 0,5; (501661) Насос АХП 110/80; (501662) Насос 

водяний 1-230 V/50 Hz WILO; (501663) Норія НЦГ-50; (501664) Вентилятор в асортименті; (501665) 

Вентилятор в асортименті; (501666) Вентилятор в асортименті; (501667) Вентилятор в асортименті; 

(501668) Вентилятор в асортименті; (501669) Вентилятор в асортименті; (501670) Вентилятор в 

асортименті; (501671) Вентилятор в асортименті; (501672) Вентилятор в асортименті; (501673) 

Індукційний витратомір ИР-61 Ду50 G25 м.куб/год; (501675) Компресор 32В Ф1; (501677) 

Компресор 32В Ф1; (501678) Компресор ПКС 3,5; (501679) Тельфер 2Т-36м; (501680) Насос водяний 

1-230 V/50 Hz WILO; (501681) Тензодатчик І ЄДВУ-5-3-08; (501682) Калорифер КВС-10; (501683) 

Калорифер КВС-10; (501684) Калорифер КВС-10 (501685) Калорифер КВС-10; (501686) Калорифер 

КПСк-4-12; (501687) Калорифер КСк-3-6; (501688) Калорифер КСк-3; (501689) Калорифер КСк-3; 

(501690) Калорифер КСк-3; (501691) Калорифер КСк-3; (501692) Калорифер КСк-4; (501693) 

Калорифер КСк-4; (501694) тумба приставна; (501695) Насос СDLF 4-60 Eх; (120394) шафа 

сушильна СЕШ-3М; (501920) Монітор 23,6 ASUS; (501921) системний блок; (502051) ноутбук HP 

250 G7 (6UK91EA); (502121) Комплект відеоспостереження HikVision; (070709) Комп’ютер Брейн; 

(502197) Комплект відеоспостереження HikVision NK4E0-1T (далі – Об’єкт приватизації). 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Косарі, вул. Шкільна (вул. Леніна), 

30/18а; Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Косарі, вул. Холодноярська (вул. Кірова) 1; Черкаський р-

н, с/рада Косарська; Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Косарі, вул. Модестова (вул. Жовтнева), 8а; 

Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна (вул. Свердлова), 77; Черкаська обл., Черкаський р-н, 



с. Косарі, вул. Холодноярська (вул. Кірова), 11б; Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Косарі, 

вул. Перемоги, 1. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Державне підприємство спиртової та лікеро-

горілчаної промисловості «Укрспирт» (ДП «Укрспирт»), код за ЄДРПОУ 37199618, юридична 

адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, фактична адреса: 03150, м. Київ, 

вул. Антоновича, 33В, оф. 23, тел.: +38 (044) 284 04 90. Тел./факс (044) 284-04-90, e-mail: 

office@ukrspirt.com. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Інв. 

номе

р   

Назва   
Адреса  

розташування   

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональ

не  

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

0705

30  

Будівля 

каналізаційної 

насосної №2, 

збірник стоків 

О, О1  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

101,4  1888038971

218  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0705

34  

Будівля 

мелясної 

насосної, О  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

58,7  1888038971

218  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловост

і  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0705

35  

Будівля 

розпилювальн

ої сушарки, Є, 

Є1  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

481,8  1888038971

218  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0705

31  

Будівля складу 

хімікалій з 

відділом 

приготування 

солей, Л2,Л3  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

528,9  1888038971

218  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0706

33  

Будівля 

зливного 

відділення, Н2  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

164,1  1888038971

218  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловост

і  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0708

86  

Будівля лазні, 

Ж  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

285,2  1888038971

218  

1274.4 Будівлі 

лазень та 

пралень   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0707

96  

Будівля 

мехмайстерні, 

М5-М7  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

768,0  1888038971

218  

1274.6 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0709

05  

Будівля 

пилорами, Щ  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

444,0  1888038971

218  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

Державна.  

Мінекономік

и** 



Інв. 

номе

р   

Назва   
Адреса  

розташування   

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональ

не  

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

ська (Кірова), 1  06.08.2019  

0704

70  

Будівля 

автогаража, 

О1, Х1, 

будівля 

каналізаційної 

станції, О2,О3  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

975,1  1888038971

218  

1242.1 – 

Гаражі 

наземні   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0707

08  

Будівля 

адміністративн

о-побутового 

корпусу, В9  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

370,8  1888038971

218  

1220.9 – 

Будівлі для 

конторських 

та 

адміністратив

них цілей 

інші   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0701

52  

Будівля 

бродильного 

відділення,б  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

528,9  1888038971

218  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловост

і   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0702

01  

Будівля 

варильного 

відділення,Б  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

752,2  1888038971

218  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловост

і  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0700

33  

Будівля 

відділення 

БРУ, Н1, 

будівля 

компресорного 

відділення, Н  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

908,9  1888038971

218  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловост

і   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0703

89  

Будівля 

відділення 

подрібнення 

зерна та 

приготування 

замісу, Т,Т1  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

333,0  1888038971

218  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловост

і   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0705

33  

Будівля 

головного 

корпусу 

дріжджового 

цеху,З,З1,з  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

684,0  1888038971

218  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловост

і   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0706

15  

Будівля 

електроцеху,М  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

195,0  1888038971

218  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловост

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 



Інв. 

номе

р   

Назва   
Адреса  

розташування   

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональ

не  

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

і  

0701

79  

Будівля 

заводоуправлі

ння, А-2, 

прохідна, а, 

ганок 

бетонний а 1  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

493,8  1888038971

218  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловост

і   

Витяг з 

реєстру 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0708

76  

Будівля 

складу,С  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

162,2  1888038971

218  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0708

77  

Будівля 

кормокухні, 

Я3  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

182,5  1888038971

218  

1271.1 – 

Будівлі для 

тваринництва   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0707

63  

Будівля 

матеріального 

складу, У  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

244,0  1888038971

218  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0708

69  

Будівля поста 

охорони 

№2,Л6, 

будівля поста 

охорони №3, 

Р, будівля 

поста охорони 

з ваговою, Р1, 

будівля поста 

охорони №4, 

Е1  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

89,6  1888038971

218  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0709

06  

Будівля 

ремонтно-

будівельної 

дільниці, Х2-

Х4  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

897,6  1888038971

218  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0708

78  

Будівля 

свиноферми, 

Я1  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

266,5  1888038971

218  

1271.1 – 

Будівлі для 

тваринництва   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0708

80  

Будівля складу 

матеріалів, Ш3  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

491,5  1888038971

218  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 



Інв. 

номе

р   

Назва   
Адреса  

розташування   

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональ

не  

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

0708

79  

Будівля складу 

кормів, Я  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

188,9  1888038971

218  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0703

16  

Будівля 

спиртосховищ

а, Л, Л1  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

444,0  1888038971

218  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0710

38  

Будівля 

турбозалу, В2, 

будівля 

котельні, В3-

В5,в,в1,Е2  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

1845,4  1888038971

218  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0711

86  

Будівля цеху 

горілчаних 

виробів, 

В,В1,В6-В8  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

2615,3  1888038971

218  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловост

і  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0704

49  

Споруда 

відділення 

технічного 

спирту,К2  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

72,0  1888038971

218  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловост

і  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0707

80  

Споруда 

складу 

металів, М1  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

216,0  1888038971

218  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0708

82  

Споруда 

вагової, С1, С2  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

36,0  1888038971

218  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0709

58  

Залізні ваги, 

Л5  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

11,3  1888038971

218  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0708

83  

Споруда 

літньої 

площадки, Я2  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

409,5  1888038971

218  

2999.9 – Інші 

інженерні 

споруди  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0711

30  

Споруда 

обігового 

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

313,6  1888038971

218  

1274.6 – 

Господарські 

Витяг з 

реєстру* 

Державна.  

Мінекономік



Інв. 

номе

р   

Назва   
Адреса  

розташування   

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональ

не  

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

водопостачанн

я , О-1, 

насосна збору 

води, Ц, 

градирня, 

хлораторна, Ш  

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

будівлі  176454280 

від 

06.08.2019  

и** 

0711

31  

Споруда 

обігового 

водопостачанн

я №2 насосна 

збору води, Х  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

162,2  1888038971

218  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0709

51  

Споруда 

складу 

паливних 

матеріалів з 

насосною 

приймання 

палива, У1,У2  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

553,7  1888038971

218  

1252.9 –

Склади та 

сховища інші   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0707

81  

Споруда типу 

«Ангар» СРМ 

№ 1,Ч1  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

503,2  1888038971

218  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0709

69  

Споруда типу 

«Ангар» СРМ 

№ 2, Ч3  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

544,5  1888038971

218  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0709

70  

Споруда типу 

«Ангар» СРМ 

№ 3, Ч2  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

544,5  1888038971

218  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0709

71  

Споруда типу 

«Ангар» СРМ 

№ 4, Щ1  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

544,5  1888038971

218  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0706

12  

Споруда 

завальної ями, 

Ж1, навіс, Ж2  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

85,8  1888038971

218  

1999.9 – Інші 

будівлі  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0705

45  

Будівля 

елеватора, Б1-

Б4  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

956,9  1888038971

218  

1274.6 –

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0709 Будівля Черкаська обл., 55,1  1888038971 1274.6 – Витяг з Державна.  



Інв. 

номе

р   

Назва   
Адреса  

розташування   

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональ

не  

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

86  мазутонасосно

ї для відпуску 

мазуту, П4, 

підвал, П/д  

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

218  Господарські 

будівлі  

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Мінекономік

и** 

0709

87  

Будівля 

мазутонасосно

ї для зливу 

мазуту зі 

збірником, 

Ш1,Ш2  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

203,8  1888038971

218  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0704

51  

Будівля 

водонососної 

станції, Е  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

40,0  1888038971

218  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0709

95  

Нежиле 

приміщення, 

«магазин 

№48» (із 

спорудами)  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Модестова 

(Жовтнева), 8а  

165,1  16861442  1230.1 – 

Торгові 

центри, 

універмаги, 

магазини   

Свідоцтво 

САВ 

№740290 

від 

04.07.2012

р. 

Інформаці

йна 

довідка з 

реєстру* 

230285274 

від 

29.10.2020.   

Державна.  

Мінекономік

и** 

0709

91  

Приміщення 

фірмового 

магазину 

«Холодний 

Яр», А  

Черкаська обл., 

м. Сміла, 

вул. Соборна 

(Свердлова), 77  

143,1  9685816  1230.1 – 

Торгові 

центри, 

універмаги, 

магазини   

Свідоцтво 

про право 

власності 

САЕ 

№ 453607 

від 

10.07.12. 

Інформаці

йна 

довідка з 

реєстру* 

230284072 

від 

29.10.2020.   

Державна.  

Мінекономік

и** 

0708

61  

Комплекс 

будівель та 

споруд 

олійниці  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 

11-б  

412,6  2235759171

218  

1251.5 – 

Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловост

і   

Свідоцтво 

про право 

власності 

САВ 

№740278 

від 

07.05.2012

р. Витяг з 

Державна.  

Мінекономік

и** 



Інв. 

номе

р   

Назва   
Адреса  

розташування   

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональ

не  

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

реєстру* 

234813955 

від 

01.12.2020  

0708

62  

Комплекс 

будівель та 

споруд 

олійниці 

(склад Г, склад 

В)  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 

11б  

127,5  2235759171

218  

1252.9 – 

Склади та 

сховища інші   

Свідоцтво 

про право 

власності 

САВ 

№740278 

від 

07.05.2012

р. Витяг з 

реєстру* 

234813955 

від 

01.12.2020  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0708

45  

Нежиле 

приміщення  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Шкільна 

(Леніна), 30\18 а  

84,5  18280818  1110.1 – 

Будинки 

одноквартирн

і масової 

забудови   

Свідоцтво 

про право 

власності 

САВ 

№740351 

від 

25.09.12. 

Інформаці

йна 

довідка з 

реєстру* 

230284944 

від 

29.10.2020.  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0709

75  

Комплекс 

будівель та 

споруд 

лінійного 

поста  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Перемоги,1  

200,1  21984088  1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САВ 

№740274 

від 

05.05.12. 

Інформаці

йна 

довідка з 

реєстру* 

230285157 

від 

29.10.2020.  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0703

52  

Бардонасосна 

станція №2, В-

1  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

с/рада 

Косарська  

37,8  22118878  1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САВ 

№740272 

від 

05.05.12. 

Державна.  

Мінекономік

и** 



Інв. 

номе

р   

Назва   
Адреса  

розташування   

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональ

не  

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

Інформаці

йна 

довідка з 

реєстру* 

230286509 

від 

29.10.2020.  

0706

14  

Будівля 

трансформато

рної 

підстанції, Г  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

58,5  1888038971

218  

2224.3 – 

Трансформато

рні станції та 

підстанції 

місцевих 

електромереж

   

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

0705

32  

Будівля 

повітродувок і 

ТП, м2, М3  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

c. Косарі, 

вул. Холоднояр

ська (Кірова), 1  

268,5  1888038971

218  

1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

реєстру* 

176454280 

від 

06.08.2019  

Державна.  

Мінекономік

и** 

   22251,6      

 

__________________________ 

*Витяг (інформація) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності. 

**Міністерство економіки України є правонаступником прав та обов’язків Міністерства 

аграрної політики та продовольства України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 09.10.2019 № 954-р. 

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  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

с/рада Косарська  

30,2454  7121882500:02:000:0681  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

Державна. 

Рішення про 

державну 

реєстрацію прав 

та обтяжень 

29553482 від 

11.05.2016. Витяг 

з державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно 95806323 

від 30.08.2017   



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  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

с. Косарі, 

вул. Холодноярська 

(Кірова), 1  

15,6046  7121882500:01:001:0096  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

Державна. 

Рішення про 

державну 

реєстрацію прав 

та їх обтяжень 

№29397426 від 

25.04.2016. Витяг 

з державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно 89534605 

від 14.06.2017   

Земельна 

ділянка  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

с/рада Косарська  

4,0  7121882500:02:000:0682  Для ведення 

підсобного 

сільського 

господарства  

Державна. 

Рішення про 

державну 

реєстрацію прав 

та їх обтяжень 

№29362917 від 

21.04.2016. 

Інформаційна 

довідка з 

державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно 58100368 

від 25.04.2016   

Земельна 

ділянка  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

с. Косарі  

8,7026  7121882500:01:001:0071  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

Державна. 

Рішення про 

державну 

реєстрацію прав 

та їх обтяжень 

№29378997 від 

22.04.2016. Витяг 

з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно 89553245 

від 14.06.2017   

Земельна 

ділянка  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

с/рада Косарська  

2,6954  7121882500:02:000:0703  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної 

Державна. 

Рішення про 

державну 

реєстрацію прав 

та їх обтяжень 

№29394181 від 

25.04.2016. Витяг 

з державного 

реєстру речових 



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  

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

прав на нерухоме 

майно 95708052 

від 29.08.2017   

Земельна 

ділянка  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

с/рада Косарська  

12,9972  7121882500:02:000:0683  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

Державна. 

Рішення про 

державну 

реєстрацію прав 

та їх обтяжень 

№29379674 від 

22.04.2016. Витяг 

з державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно 95709833 

від 29.08.2017   

Земельна 

ділянка  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

с/рада Косарська  

0,1101  7121882500:02:000:0702  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

Державна. 

Рішення про 

державну 

реєстрацію прав 

та їх обтяжень 

№29400283 від 

25.04.2016. Витяг 

з державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно 95713052 

від 29.08.2017   

Земельна 

ділянка  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

с. Косарі, 

вул. Модестова 

(Жовтнева), 8а  

0,0585  7121882500:01:001:0069  Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

торгівлі  

Державна. 

Рішення про 

державну 

реєстрацію прав 

та їх обтяжень 

№28838594 від 

21.03.2016. Витяг 

з державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно 89585707 

від 14.06.2017   

Земельна 

ділянка  

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

с. Косарі, 

вул. Холодноярська, 

11б  

1,3201  7121882500:01:001:0073  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

Державна. 

Рішення про 

державну 

реєстрацію прав 

та їх обтяжень 

№28837215 від 

21.03.2016. Витяг 



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  

підприємств 

переробної 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

з державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно 89560482 

від 14.06.2017   

  75,7339     

 

Перелік майна, яке передане в оренду станом на 29.09.2021  

№  

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  ФОП 

Ткаченко О. 

І.  

Приміщення 

магазину №48   

165,1   Розміщення торгівельних 

об’єктів з продажу 

продовольчих товарів, крім 

товарів підакцизної групи – 

150 м2, непродовольчих 

товарів – 15,1 м2  

№ 1315 

від 

10.07.2013 

до 

05.07.2022   

11,23   

2  ФОП 

Приходько Я. 

М.  

Будівля 

свиноферми, 

будівля 

кормокухні, 

споруда літньої 

площадки  

234,60; 

147,20; 

390,6 

Розміщення 

сільськогосподарського 

виробництва (розведення 

свиней)  

№1443 від 

16.09.2014 

до 

19.09.2025  

1,34  

3  Акціонерне 

товариство 

«АЛЬФА-

БАНК»  

Частина 

нежитлового 

приміщення 

адміністративної 

будівлі  

1,00  Розміщення банкомата  № 1684 

від 

01.12.2016 

до 

30.09.2022  

130,24  

4  ПАТ «ВФ 

Україна»  

Частина даху 

будівлі 

елеватора  

50,0  Розміщення технічних засобів і 

антен операторів 

телекомунікацій, які надають 

послуги з рухомого 

(мобільного) зв’язку  

№1881 від 

27.08.2018 

до 

26.06.2024  

39,20  

 

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: 01 листопада 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 у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

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

державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

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

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами); Закону України «Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (зі 

змінами) та Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020 – 2023 роки, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 699. 

Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації повинен забезпечити: 

безперешкодний доступ на вимогу державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної 

промисловості «Укрспирт» до майна, яке розташоване на території Косарського місця провадження 

діяльності та зберігання спирту державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної 

промисловості «Укрспирт» та не увійшло до складу Об’єкта приватизації (готова продукція, товари, 

сировина і матеріали, у тому числі сировина у незавершеному виробництві, паливо тощо), та не 

чинити перешкод державному підприємству спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 

«Укрспирт» у користуванні та розпорядженні таким майном, в тому числі до будівлі заводської 

Їдальні, К, ганок бетонний, К1, інв. №070678 та протирадіаційного укриття інв. № 071401 для 

здійснення заходів по утриманню захисних споруд цивільного захисту в належному стані протягом 

двох років (ч. 8 ст. 32 Кодексу цивільного захисту України). 

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 – 49 420 473,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 24 710 236,95 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 24 710 236,95 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 4 942 047,39 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 471 023,7 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 471 023,7 грн (без урахування ПДВ). 

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

поточного року). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 

придбаний об’єкт: 

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

Чернігівській областях. 



Рахунок № UA568201720355519001000140075 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 43173325 

для перерахування гарантійного внеску: 

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

Чернігівській областях. 

Рахунок № UA598201720355289001000140075 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 43173325 

в іноземній валюті (долари США): 

для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт: 

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

Чернігівській областях. 

Рахунок № UA383007110000025300052600820 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Код за ЄДРПОУ банку: 14360570. 

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

Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU; 

Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine; 

Account: UA383007110000025300052600820; 

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»; 

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

SWIFT: PBANUA2X; 

Code YeDRPOU: 43173325; 

Purpose of payment: (please, indicate for what payment). 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

розташування з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю з Управлінням забезпечення реалізації 

повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях, телефон (0472) 37-26-61. 

Контактна особа від балансоутримувача: в. о. керівника (заступник керівника з питань безпеки) 

Войцехівський Юрій Володимирович, телефон (067) 796-99-38. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

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

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській 

області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10. 

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

перерва з 12.30 до 13.15. 

Контактна особа: Карталапова Юлія Іванівна, телефон (0472) 37-80-80, адреса електронної пошти: 

zozulja_71@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 Черкаській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 

29.09.2021 № 0807-О. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-28-000001-1. 

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 – 494 204,74 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 247 102,37 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 247 102,37 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими 

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу 

державного підприємства «Білоцерківський завод «Еталон» (код за ЄДРПОУ 05828703) за 

адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярського, 16 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Повне найменування об’єкта: єдиний майновий комплекс  

державного підприємства «Білоцерківський завод «Еталон». 

Місцезнаходження об’єкта: 08631, Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярського, 16. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 05828703. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021: 12 осіб. 

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 26.51 – Виробництво інструментів і обладнання 

для вимірювання, дослідження та навігації (основний). 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 рік – 6 місяців 2021 року: 715 тис. грн, в 

тому числі експертної – 0 тис. грн. 

Основна номенклатура продукції: виготовлення дозиметрів-радіометрів типу СЕГ-05, МКС-1Е, 

РУГ-Р; виготовлення автоматики безпеки на котли Факел-2М; сервісне обслуговування та ремонт 

приладів. Продукція на експорт не виготовлялась. 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) 

Період  Загальний дохід, тис. грн  
Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн  

2018 рік  2 362  157  

2019 рік  2 570  185  

2020 рік  2 521  198  

6 місяців 2021 року  1 809  175  

 

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітній період 

№ з/п  Показники  
Од. 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

І півріччя 

2021 р.  

1.  Активи  тис. грн  5 616  5 650  5 538  41 203  

1.1  Необоротні активи  тис. грн  4 278  4 045  3 791  40 420  

1.1.1  Балансова вартість нематеріальних 

активів  

тис. грн  2 100  2 100  2 100  2 098  

1.1.2  Балансова вартість незавершених 

капітальних інвестицій  

тис. грн  –  –  –  –  

1.1.3  Балансова вартість основних 

засобів  

тис. грн  2 178  1 945  1 691  38 322  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн  –  –  –  –  

1.2  Оборотні активи  тис. грн  1 338  1 605  1 747  783  

1.2.1  запаси  тис. грн  1 078  1 079  1 078  198  



1.2.2  сумарна дебіторська заборгованість  тис. грн  127  368  474  443  

1.2.3  гроші  тис. грн  29  38  45  28  

2.  Пасиви  тис. грн  5 616  5 650  5 538  41 203  

2.1  Власний капітал   тис. грн  -167  -489  -1065  34 379  

2.2  Довгострокові зобов’язання  тис. грн  –  –  –  –  

2.3  Поточні зобов’язання, в тому числі:  тис. грн  –  –  –  –  

2.3.1  поточна кредиторська 

заборгованість сумарна   

тис. грн  5 783  6 139  6 603  6 824  

2.4  Прострочена кредиторська 

заборгованість, в тому числі за:  

тис. грн  4 258  4 258  4 138  5 302  

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  4 258  4 258  4 138  5 302  

3.  Доходи всього, в тому числі:  тис. грн  2 362  2 570  2 521  1 809  

3.1  Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг)  

тис. грн  157  185  198  175  

3.2  Інші операційні доходи  тис. грн  2 205  2 385  2 323  1 634  

3.3  Інші фінансові доходи  тис. грн  –  –  –  –  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн  2 944  2 892  3 072  2770  

4.1  Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг)  

тис. грн  156  184  198  877  

4.2  Адміністративні витрати  тис. грн  1 068  1 037  1 250  873  

4.3  Витрати на збут  тис. грн  2  2  2  1  

4.4  Інші операційні витрати  тис. грн  1 718  1 669  1 622  1 019  

4.5  Інші витрати  тис. грн  –  –  –  –  

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

5.  Чистий прибуток (збиток) +,-  тис. грн  -582  -322  -551  -961  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  16  14  14  12  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн  941  941  1 167  738  

8.  Середньомісячна заробітна плата  грн  5 575  5 579,9  6 950,6  9 873  

 

 

 

 

 

Станом на 15.09.2021: 

Кредиторська заборгованість становить 11 112 726,56 грн, у тому числі: 

прострочена кредиторська заборгованість – 5 045 294,41 грн; 

поточна кредиторська заборгованість – 6 067 432,15 грн (у тому числі: заборгованість із заробітної 

плати – 128 854,58 грн; податки із заробітної плати – 24 046,48 грн). 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно)  

Назва майна  
Площа 

(м2)  

Адреса 

розташування  

Реєстраційний 

номер  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності 

та 

власник  



Комплекс нежитлових будівель, 

у складі:  

 Київська 

область, м. Біла 

Церква, 

вул. Сухоярська, 

буд.16  

2461737632020  Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності від 

22.09.2021 за 

індексним 

№ 276126849  

Форма 

власності: 

державна. 

Власник: 

Держава в 

особі 

Фонду 

державного 

майна 

України  

нежитлова будівля, адмінбудівля 

та виробничий корпус, А  

10 

377,4  

нежитлова будівля, гараж 

легкових та грузових автомашин, 

Б  

938,0  

нежитлова будівля, склад 

покрасочних матеріалів, Д  

470,1  

нежитлова будівля, закрита 

мийка для автомобілів, І  

88,5  

нежитлова будівля, АЗС (будівля 

оператора), И  

9,9  

нежитлова будівля, прохідна 

№ 1, Й  

16,6  

нежитлова будівля, прохідна 

№ 2, К  

17,3  

нежитлова будівля, склад, 1Л  248,9  

 

Відомості про земельні ділянки  

Назва  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки  

Адреса 

розташування  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, підстава на 

право  

користування земельною 

ділянкою,  

інформація про обтяження  

Земельна 

ділянка  

32 519,0  Відсутній  Київська область, 

м. Біла Церква, 

вул. Сухоярська, 

буд. 16 (вул. 

Толстого, 40)  

Для 

розміщення 

виробничої 

бази  

Державна власність. 

Державний акт на право 

постійного користування від 

13.09.1999 І-КВ 003074  

 

Інформація про договори оренди об’єкта: державним підприємством вчиняються невідкладні 

заходи щодо припинення правовідносин з орендарями та направлені відповідні повідомлення про 

розірвання в односторонньому порядку з 15.08.2021 договорів оренди, укладених з порушенням 

вимог законодавства, та вимогою здати приміщення згідно з актами приймання-передачі. Щодо 

суб’єктів, які продовжують безпідставно користуватися приміщеннями, підприємством підготовлені 

відповідні позовні заяви до суду про виселення в примусовому порядку. 

 

 

 

Відомості про колісні транспортні засоби  

№  

з/п  
Назва (марка, тип) колісного транспортного засобу  Рік випуску  Номерний знак  

1  Автомобіль ЗИЛ 13081 (сідельний тягач)  1981  0001 КХВ  

2  Причіп ОДАЗ-93571 (платформа)  1991  9366 ФН  

3  Екскаватор ЭО 2621В  1979  Т 0818 КХ  

4  Автонавантажувач Р 4045  1975  Т 0823 КХ  

 

На балансі державного підприємства «Білоцерківський завод «Еталон» об’єкти, що не підлягають 

приватизації, відсутні. 



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

розміщення відходів, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів: виробничі технологічні 

процеси та вихід транспорту за маршрутними листами починаючи з вересня 2008 року остаточно 

зупинені, а тому викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище 

відсутні. Останній звіт до Держстатистики подавався у серпні 2008 року. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 02.11.2021. 

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 – єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Білоцерківський завод «Еталон» (код за ЄДРПОУ 05828703) за адресою: Київська область, м. Біла 

Церква, вул. Сухоярська, 16 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 – єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Білоцерківський завод «Еталон» (код за ЄДРПОУ 05828703) за адресою: Київська область, м. Біла 

Церква, вул. Сухоярська, 16 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. 

Покупець об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Білоцерківський завод «Еталон» (код за ЄДРПОУ 05828703) за адресою: Київська область, м. Біла 

Церква, вул. Сухоярська, 16 зобов’язаний протягом одного року з дати підписання акта приймання-

передачі об’єкта приватизації забезпечити проведення державної реєстрації припинення юридичної 

особи державного підприємства «Білоцерківський завод «Еталон» (код за ЄДРПОУ 05828703). 

 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 41 203 341,72 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 20 601 670,86 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 20 601 670,86 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 4 120 334,17 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 060 167,09 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 060 167,09 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: становить 1 200,00 грн (0,2 мінімальної заробітної плати станом на 

1 січня поточного року). 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 



покупець об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Білоцерківський завод «Еталон» (код за ЄДРПОУ 05828703) за адресою: Київська область, м. Біла 

Церква, вул. Сухоярська, 16 зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити: 

протягом шести місяців 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) (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 склалася на дату переходу до покупця права 

власності на об’єкт приватизації (частина 2 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного 

і комунального майна»). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

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: огляд об’єкта можливий у робочі дні з 9.00 до 16.00 за 

місцем його розташування. 

ПІБ контактної особи для організації огляду об’єкта: в.о. директора державного підприємства 

«Білоцерківський завод «Еталон» – Хомош Тетяна Миколаївна, тел. +38 096 970 09 70. 

Контактна особа, яка є відповідальною 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, просп. Голосіївський, 50, 

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 28.09.2021 № 984. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-10-19-000004-1. 

Період між аукціоном: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 412 033,42 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 206 016,71 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 206 016,71 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській  

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

комплексу  

Державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного комерційного 

підприємства «Готель «Слов’янський» 

Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Монастирська, 2а. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 33460802. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021– 19 осіб. 

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є надання готельних послуг споживачам. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 2018 р. – І півріччя 2021 року – 7393 тис. грн. 

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг) – готельні послуги. 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)  

Період  Загальний дохід, тис. грн   
Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн   

2018 рік  2504  1118  

2019 рік  3136  1390  

2020 рік  2272  1182  

1 півріччя 2021 року  1338  663  

 

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки  

№ з/п  Показники  
Од. 

виміру  
2018 рік  2019 рік  2020 рік  

 І півріччя 

2021 року  

1.  Активи (форма №1, рядок 1300)  тис. 63161  57717  52656  50991  



№ з/п  Показники  
Од. 

виміру  
2018 рік  2019 рік  2020 рік  

 І півріччя 

2021 року  

грн  

1.1  Необоротні активи  тис. 

грн  

62953  57589  52433  50855  

1.1.1  Балансова вартість нематеріальних 

активів  

тис. 

грн  

85  37  0  0  

1.1.2  Балансова вартість незавершених 

капітальних інвестицій  

тис. 

грн  

–  –  –  –  

1.1.3  Балансова вартість основних 

засобів  

тис. 

грн  

62868  57552  52433  50855  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. 

грн  

–  –  –  –  

1.2  Оборотні активи  тис. 

грн  

208  128  223  136  

1.2.1  запаси  тис. 

грн  

177  98  168  132  

1.2.2  сумарна дебіторська 

заборгованість (форма № 1, рядок 

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

тис. 

грн  

27  29  44  2  

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

грн  

4  1  11  2  

2.  Пасиви  тис. 

грн  

63161  57717  52656  50991  

2.1  Власний капітал (форма № 1, 

рядок 11495)  

тис. 

грн  

62498  56794  51483  49294  

2.2  Довгострокові зобов’язання 

(форма № 1, рядок 1595)  

тис. 

грн  

–  –  –  –  

2.3  Поточні зобов’язання, в тому 

числі:  

тис. 

грн  

663  923  1173  1697  

2.3.1  поточна кредиторська 

заборгованість сумарна (форма 

№ 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 

1670)  

тис. 

грн  

613  923  1173  1697  

2.4  Прострочена кредиторська 

заборгованість, в тому числі за:  

тис. 

грн  

594  476  873  1396  

2.4.1  розрахунками з оплати праці  тис. 

грн  

0  0  165  211  

2.4.2  розрахунками перед бюджетом  тис. 

грн  

352  375  596  714  

2.4.3  розрахунками зі страхування  тис. 

грн  

0  0  0  0  

2.4.4  розрахунками за товари, роботи, 

послуги  

тис. 

грн  

242  101  112  471  

3.  Доходи всього, в тому числі:  тис. 

грн  

2504  3136  2272  1338  

3.1  Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг)  

тис. 

грн  

2005  2543  1769  1076  

3.2  Інші операційні доходи  тис. 173  350  294  0  



№ з/п  Показники  
Од. 

виміру  
2018 рік  2019 рік  2020 рік  

 І півріччя 

2021 року  

грн  

3.3  Інші доходи  тис. 

грн  

326  243  209  262  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. 

грн  

7879  8840  7585  3527  

4.1  Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг)  

тис. 

грн  

6405  7245  6108  3075  

4.2  Адміністративні витрати  тис. 

грн  

288  331  363  149  

4.3  Витрати на збут  тис. 

грн  

1111  1258  1094  303  

4.4  Інші операційні витрати  тис. 

грн  

75  6  20  0  

4.5  Інші витрати  тис. 

грн  

–  –  –  –  

4.6  Витрати з податку на прибуток  тис. 

грн  

–  –  –  –  

5.  Чистий прибуток (збиток) +,-  тис. 

грн  

- 5375  - 5704  - 5313  -2189  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  20  21  20  17  

7.  Фонд оплати праці усіх 

працівників  

тис. 

грн  

740  1023  1073  291  

8.  Середньомісячна заробітна плата  грн  3083,3  4059,5  4470,8  5705,9  

 

Станом на 30.06.2021:    

Прострочена 

кредиторська 

заборгованість, у тому 

числі:  

139

6  

тис. 

грн  

заборгованість по 

заробітній платі  

211  тис. 

грн  

ПДФО з фіз. осіб  657  тис. 

грн  

Військовий збір  40  тис. 

грн  

з податку на нерухоме 

майно  

30  тис. 

грн  

фінансова допомога  64  тис. 

грн  

інша кредиторська 

заборгованість  

394  тис. 

грн  

 

Станом на 30.06.2021:    

Поточна кредиторська 

заборгованість,  в тому 

числі:  

169

7  

тис. 

грн  



заборгованість по 

заробітній платі  

297  тис. 

грн  

ПДФО з фіз. осіб  657  тис. 

грн  

ЄСВ  25  тис. 

грн  

Військовий збір  40  тис. 

грн  

з податку на нерухоме 

майно  

30  тис. 

грн  

туристичний збір  9  тис. 

грн  

фінансова допомога  109  тис. 

грн  

інша кредиторська 

заборгованість  

530  тис. 

грн  

 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва   
Адреса 

розташування   

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціонал

ьне 

використан

ня  

Підстава 

виникнення 

 права власності  

Форма  

власності 

та власник  

Нежитлове 

приміщення

, до складу 

входить: 

будівля 

готелю, 

будівля 

котельні та 

будівля 

гаража  

м. Новгород-

Сіверський, 

вул. Монастирська

, 2-а  

4883,9  13973086741

05  

1211.1 – 

Готелі  

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності від 

02.06.2020 

№ 211023279   

Держава в 

особі УКБ 

Чернігівсько

ї ОДА  

 

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка не сформована. 

Майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу ДКП «Готель Слов’янський», не 

перебуває в оренді. 

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації. 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 

утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: 

1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: за І півріччя 2021 року 

(використовуючи природний газ на опалення приміщення) усього по підприємству: азоту оксиду – 

0,099 т, вуглецю оксиду – 0,019 т, двооксиду вуглецю – 73,79 т (згідно з податковою декларацією з 

екологічного податку). 

2. Шкідливі відходи підприємством не утворюються, речовини у навколишнє середовище не 

скидувалися. 

3. Екологічні платежі за І півріччя 2021 року (згідно з податковими деклараціями з екологічного 

податку за І та ІІ кв. 2021 року) – фактично сплачено усього – 982,38 грн. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 05 листопада 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 



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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація єдиного майнового комплексу Державного комерційного підприємства «Готель 

«Слов’янський» 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 комерційного підприємства «Готель 

«Слов’янський» 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 – 50 991 044,68 грн без урахування ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 25 495 522,34 грн без урахування ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 25 495 522,34 грн без урахування ПДВ. 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5 099 104,47 грн без урахування ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 549 552,24 грн без урахування ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 549 552,24 грн без урахування ПДВ. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець єдиного майнового комплексу Державного комерційного підприємства «Готель 

«Слов’янський» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити: 

1) погашення боргів із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської 

заборгованості підприємства, що склалися на дату переходу до покупця права власності на об'єкт 

приватизації, протягом шести місяців (у разі наявності); 

2) недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи 

уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 

Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на 

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

протягом шести місяців. 

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 Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях; 

Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт); 

Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску); 

Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 43173325; 

в іноземній валюті: 

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

Чернігівській областях; 

Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039; 

Код за ЄДРПОУ 43173325; 

Рахунок UA383007110000025300052600820; 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 

SWIFT: PBANUA2X; 

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

МФО 300711; 

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

Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU; 

Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine; 

Code YeDRPOU: 43173325; 

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»; 

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

MFO 300711; 

Purpose of payment: (please, indicate for what payment). 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

(Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Монастирська, 2а). 

Телефон (04658) 3-15-51. 

Відповідальна особа: в. о. директора Зєнкова Ірина Миколаївна. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцезнаходження: просп. 

Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, просп. 

Миру, 43, 3-й поверх, кімн. 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи пн. – чт. – з 8.00 до 17.00, пт. – з 8.00 до 

15.45. Перерва на обід з 12.30 до 13.15. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна. 

Телефони для довідок (0462) 676-302. 

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 29.09.2021 № 13/694. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-21-000001-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 509 910,45 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 254 955,23 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 254 955,23 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 



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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

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 Державної установи 

«Ковельська виховна колонія» за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Шевченка Тараса, 

20 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно Державної установи «Ковельська  

виховна колонія» у складі:  

(10301014) Адміністративна будівля №2, літера «А-2» (заг. пл. 632,20 м2), (10301015) 

Адміністративна будівля №1, літера «Х-2» (заг. пл. 492,40 м2), (10301004) Будівля школи, літера «Е-

3» (заг. пл. 1655,90 м2), (10301009) Клуб та їдальня для засуджених, літера «С-4» (заг. пл. 

1834,40 м2), (10301011) Будівля ПТУ, літера «Л-2» (заг. пл. 2508,40 м2), (10301027) Гуртожиток №1, 

літера «П-3» (заг. пл. 2704,90 м2), (10301028) Гуртожиток №2, літера «Р-2» (заг. пл. 1395,80 м2), 

(10301038) Будівля алюмінієвого складу, літера «Д-1» (заг. пл. 363,40 м2), (10301036) Будівля 

гальванічного цеху, літера «Б-2» (заг. пл. 381,60 м2), (10301029) Будівля гаража, літера «Г-1» (заг. пл. 

555,70 м2), (10301039) Будівля збірно-розбірного алюмінієвого складу, літера «В-1» (заг. пл. 

336,60 м2), (10301033) Будівля механічного цеху №1, літера «К-2» (заг. пл. 1588,50 м2), (10301034) 

Будівля механічного цеху №2, літера «Ж-2» (заг. пл. 1071,70 м2), (10301035) Будівля складу готової 

продукції №1, літера «Н-1» (заг. пл. 1522,40 м2), (10301031) Будівля складу готової продукції №2, 

літера «О-1» (заг. пл. 88,30 м2), (10301037) Будівля складу ДОК, літера «З-1» (заг. пл. 445,80 м2), 

(10301030) Будівля складу Модуль, літера «М-1» (заг. пл. 624,30 м2), (10301010) Будівля розплідник 

для службових собак, літера «Ц-1» (заг. пл. 95,40 м2), (10301013) Котельня, літера «Ф-1» (заг. пл. 

123,30 м2), (10301003) Контрольно-пропускний пункт №1, літера «Т-1» (заг. пл. 214,10 м2), 

(10301006) Овочесховище-склад, літера «У-1» (заг. пл. 407,60 м2), (10301022) Підсобне приміщення 

№2, літера «І-1» (заг. пл. 44,70 м2), (10301025) Підсобне приміщення (свинарник), літера «И-1» (заг. 

пл. 108,30 м2), (10301017) Водонасосний будинок, літера «Є-1» (заг. пл. 18,70 м2), (10301007) 

Будівля господарського призначення №1, літера «Й-1» (заг. пл. 172,90 м2), (10301016) Будівля 

господарського призначення №2, літера «Ї-1» (заг. пл. 87,80 м2), (10301023) Вишка освітлювальна 

№1, (10301024) Вишка освітлювальна №2, (10301040) Огорожа внутрішньої забороненої зони, 

(10301018) Огорожа зони, (10301021) Огорожа металева, (10301026) Огорожа між житловою та 

виробничою зонами, (10301020) Теплиця (далі – Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Волинська область, м. Ковель, вул. Шевченка Тараса, 20. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Державна установа «Ковельська виховна колонія» 

(код за ЄДРПОУ 08562677), адреса: м. Ковель, вул. Шевченка Тараса, 20, тел.(033) 5253210, e-mail: 

kolonia@meta.ua. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Інв.  

номер  
Назва  

Адреса 

 

розташуван

ня  

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

103010 Адміністратив Волинська 632,20  18241367071 Об’єкти не Витяг з Державна, 



Інв.  

номер  
Назва  

Адреса 

 

розташуван

ня  

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

14  на будівля 

№2, літера 

«А-2»  

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

04  використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№ 1657318

55 від 

27.05.2019  

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

103010

15  

Адміністратив

на будівля 

№1, літера 

«Х-2»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

492,40  23931751071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№26300693

0 від 

24.06.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

103010

04  

Будівля 

школи, літера 

«Е-3»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

1655,90  23932770071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№26302595

6 від 

24.06.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

103010

09  

Клуб та 

їдальня для 

засуджених, 

літера «С-4»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

1834,40  23932165071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  



Інв.  

номер  
Назва  

Адреса 

 

розташуван

ня  

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

власності, 

інд. 

№26301437

0 від 

24.06.2021   

103010

11  

Будівля ПТУ, 

літера «Л-2»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

2508,40  18241628071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№16653532

0 від 

14.05.2019  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

103010

27  

Гуртожиток 

№1, літера 

«П-3»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

2704,90  82286300710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№51196066 

від 

29.12.2015  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

103010

28  

Гуртожиток 

№2, літера «Р-

2»  

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

1395,80  82283030710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№51193214 

від 

29.12.2015  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

103010

38  

Будівля 

алюмінієвого 

Волинська 

область, 

363,40  52898730710

4  

Об’єкти не 

використовуют

Витяг з 

Державног

Державна, 

Державна 



Інв.  

номер  
Назва  

Адреса 

 

розташуван

ня  

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

складу, літера 

«Д-1»   

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№ 3101632

7 від 

15.12.2014  

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

103010

36  

Будівля 

гальванічного 

цеху, літера 

«Б-2»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

381,60  47467290710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№27987883 

від 

13.10.2014  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

103010

29  

Будівля 

гаража, літера 

«Г-1»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

555,70  47504800710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№28008610 

від 

13.10.2014  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

103010

39  

Будівля 

збірно-

розбірного 

алюмінієвого 

складу, літера 

«В-1»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

336,60  53039520710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  



Інв.  

номер  
Назва  

Адреса 

 

розташуван

ня  

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

інд. 

№31096816 

від 

16.12.2014  

103010

33  

Будівля 

механічного 

цеху №1, 

літера «К-2»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

1588,50  47519680710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№28016880 

від 

13.10.2014  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

103010

34  

Будівля 

механічного 

цеху №2, 

літера «Ж-2»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

1071,70  47515910710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№28014884 

від 

13.10.2014  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

103010

35  

Будівля 

складу готової 

продукції №1, 

літера «Н-1»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

1522,40  47465390710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№27986790 

від 

13.10.2014  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

103010

31  

Будівля 

складу готової 

продукції №2, 

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

88,30  47463470710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

Державна, 

Державна 

пенітенціар



Інв.  

номер  
Назва  

Адреса 

 

розташуван

ня  

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

літера «О-1»   вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№27985811 

від 

13.10.2014  

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

103010

37  

Будівля 

складу ДОК, 

літера «З-1»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

445,80  47512560710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№28012935 

від 

13.10.2014  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

103010

30  

Будівля 

складу 

Модуль, 

літера «М-1»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

624,30  47469430710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№27989465 

від 

13.10.2014  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

103010

10  

Будівля 

розплідник 

для 

службових 

собак, літера 

«Ц-1»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

95,40  23933401071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  



Інв.  

номер  
Назва  

Адреса 

 

розташуван

ня  

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

№26303868

1 від 

24.06.2021  

103010

13  

Котельня, 

літера «Ф-1»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

123,30  23931742071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№26300721

0 від 

24.06.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

103010

03  

Контрольно-

пропускний 

пункт №1, 

літера «Т-1»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

214,10  23931256071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№26301127

1 від 

24.06.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

103010

06  

Овочесховищ

е-склад, літера 

«У-1»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

407,60  23931507071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№26300902

4 від 

24.06.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

103010

22  

Підсобне 

приміщення 

№2, літера «І-

1»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

44,70  24236981071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 



Інв.  

номер  
Назва  

Адреса 

 

розташуван

ня  

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

ка Тараса, 20  виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№26865920

7 від 

02.08.2021  

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

103010

25  

Підсобне 

приміщення 

(свинарник), 

літера «И-1»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

108,30  24237077071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№26866071

0 від 

02.08.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

103010

17  

Водонасосний 

будинок, 

літера «Є-1»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

18,70  24179604071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№26763512

1 від 

27.07.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

103010

07  

Будівля 

господарськог

о призначення 

№1, літера 

«Й-1»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

172,90  24237081071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№26866098

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  



Інв.  

номер  
Назва  

Адреса 

 

розташуван

ня  

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

3 від 

02.08.2021  

103010

16  

Будівля 

господарськог

о призначення 

№2, літера «Ї-

1»   

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 20  

87,80  24180307071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд. 

№26764704

2 від 

27.07.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

 

_____________________________________ 

*Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2016 № 343 «Деякі питання 

оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції» Міністерство 

юстиції України є правонаступником Державної пенітенціарної служби 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*  

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевченка 

Тараса, 20  

2,6333  0710400000:06:013:0032  Для розміщення та 

постійної діяльності 

інших, створених 

відповідно до законів 

України, військових 

формувань, для 

розміщення та 

обслуговування 

приміщень колонії  

Державна, 

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№126013417 

від 01.06.2018  

Земельна 

ділянка  

Волинська 

область, 

м. Ковель, 

вул. Шевченка 

Тараса, 20  

2,2267  0710400000:06:013:0033  Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

Державна, 

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 



машинобудівної та 

іншої промисловості, 

для розміщення і 

обслуговування 

приміщень 

підприємства  

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№126051987 

від 01.06.2018  

 

___________________________________ 

* На земельній ділянці кадастровий номер: 0710400000:06:013:0032 розміщена будівля 

трансформаторної підстанції ТП-412, яка обліковується на балансі ПАТ «Волиньобленерго», що 

здійснює електропостачання установи та частина каналізаційної системи водовідведення, що 

обліковується на балансі державної установи, але не є об’єктом приватизації. Встановлено 

земельні сервітути. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 28 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 – 41 624 692,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 20 812 346,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 20 812 346,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 162 469,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 081 234,60 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 081 234,60 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 розрахунків за 

придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 



Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.  

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Адреса: вул. Коперника,4, м. Львів, 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, Kopernika, Lviv, city,79007. 

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, розміщені за посиланням: 

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

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

за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Шевченка Тараса, 20. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Колесник Андрій Анатолійович – провідний інженер-

енергетик державної установи «Ковельська виховна колонія», тел. (050) 688 28 54. 

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 29.09.2021 № 502. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-28-000003-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 416 246,92 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 208 123,46 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 208 123,46 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 Закарпатській області Регіонального 

відділення  

Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про 

продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці» за адресою: 88000, Закарпатська 

область, м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці». 

Місцезнаходження: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 38015558. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.07.2021 – 7 осіб. 

Основний вид діяльності відповідно до Статуту – 71.20 Технічні випробування та дослідження. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 2020 роки – 18 909,0 тис. грн. 

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): проведення експертизи стану охорони праці та 

безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання під час виконання робіт з експлуатації 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)  

Період  Загальний дохід, тис. грн  

Дохід за основним 

видом діяльності, тис. 

грн  

2018 р.  8327,0  8146,0  

2019 р.  7405,0  7228,0  

2020 р.  3177,0  3104,0  

7 місяців 2021 

р.  

5,0  5,0  

 

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки 

№ з/п  Показники  
Од. 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

Станом на 

31.07.2021  

1.  Активи (форма №1, рядок 1300)  тис. 

грн   

4268  3918  2478  2460  

1.1  Необоротні активи  тис. 

грн   

728  702  1168  1168  

1.1.1  Балансова вартість нематеріальних 

активів  

тис. 

грн   

18  34  28  28  

1.1.2  Балансова вартість незавершених 

капітальних інвестицій  

тис. 

грн   

–  –  –  –  

1.1.3  Балансова вартість основних 

засобів  

тис. 

грн   

710  668  1140  1140  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. 

грн   

–  –  –  –  

1.2  Оборотні активи  тис. 

грн   

3540  3216  1310  1292  

1.2.1  запаси  тис. 

грн   

29  31  11  3  



№ з/п  Показники  
Од. 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

Станом на 

31.07.2021  

1.2.2  сумарна дебіторська 

заборгованість (форма № 1, рядок 

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

тис. 

грн   

2043   1499  1276  1246  

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

грн   

1293  1574  7  24  

2.  Пасиви  тис. 

грн   

4268  3918  2478  2460  

2.1  Власний капітал (форма № 1, рядок 

1495)  

тис. 

грн   

2656  2614  2128  1759  

2.2  Довгострокові зобов’язання (форма 

№ 1, рядок 1595)  

тис. 

грн   

457  398  209  209  

2.3  Поточні зобов’язання, в тому 

числі:  

тис. 

грн   

1155  906  141  492  

2.3.1  поточна кредиторська 

заборгованість сумарна (форма 

№ 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 

1670)  

тис. 

грн   

1155  906  141  492  

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   

8327  7405  3177  5  

3.1  Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг)  

тис. 

грн   

8146  7228  3104  5  

3.2  Інші операційні доходи  тис. 

грн   

181  177  73  –  

3.3  Інші фінансові доходи  тис. 

грн   

–  –  –  –  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. 

грн   

7762  6861  4204  366  

4.1  Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг)  

тис. 

грн   

4240  3505  1938  97  

4.2  Адміністративні витрати  тис. 

грн   

2827  2671  1972  269  

4.3  Витрати на збут  тис. 

грн   

0  0  0  0  

4.4  Інші операційні витрати  тис. 

грн   

571  566  294  –  

4.5  Інші витрати  тис. 

грн   

–  –  –  –  



№ з/п  Показники  
Од. 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

Станом на 

31.07.2021  

4.6  Витрати з податку на прибуток  тис. 

грн   

124  119  –  –  

5.  Чистий прибуток (збиток) +,-  тис. 

грн   

565  544  -1027  -361  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  26  25  24  7  

7.  Фонд оплати праці усіх 

працівників  

тис. 

грн   

4785  4195  2683  281  

8.  Середньомісячна заробітна плата  Грн   15300,0  14000,0  9316,0  3345,0  

 

Станом на 31.07.2021: 

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 

Поточна кредиторська заборгованість, у тому числі: 

заборгованість із заробітної плати – 300,0 тис. грн; 

розрахунки з бюджетом – 69,0 тис. грн; 

розрахунки зі страхуванням – 67,00 тис. грн; 

Поточна кредиторська заборгованість 

за одержаними авансами – 115,0 тис. грн; 

інша кредиторська заборгованість – 21,0 тис. грн. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно)  

Назва  

Адреса  

розташуванн

я  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційни

й  

номер  

Функціональн

е 

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

Будівля – 

офісних 

приміщень 

з 

прибудово

ю  

Закарпатська 

обл., 

м. Ужгород, 

вул. Лесі 

Українки, 13  

424,2  2695628  1220.9 – Будівлі 

для 

конторських та 

адміністративн

их цілей інші  

Свідоцтво про 

право власності на 

нерухоме майно 

від 07.09.2012 серії 

САС № 161584, 

видане 

Виконавчим 

комітетом 

Ужгородської 

міської ради 

Державному 

підприємству 

«Закарпатський 

експертно-

технічний центр 

Держгірпромнагля

ду України»   

Державна, в 

особі 

Державного 

комітету 

України з 

промислової 

безпеки, 

охорони праці 

та гірничого 

нагляду на 

праві повного 

господарськог

о відання 

Державного 

підприємства 

«Закарпатськ

ий експертно-

технічний 

центр»   

 

Будівля офісних приміщень з прибудовою перебуває в задовільному стані, забезпечена всіма 

необхідними інженерними оснащеннями (індивідуальне опалення, електропостачання, 

водопостачання, газопостачання) та обладнанням. 

Відомості про транспортні засоби: 

1. Автомобіль SKODA FABIA 2005 року випуску, державний реєстровий номер АО 3036 АС. 

2. Автомобіль ГАЗ 2762 вантажопасажирський – В, 2000 року випуску, державний реєстровий 

номер АО 5074 А. 

3. Автомобіль SKODA ОCTAVIA, 2002 року випуску, державний реєстровий номер АО 9669 АЕ. 



4. Автомобіль SKODA ОCTAVIA, 2007 року випуску, державний реєстровий номер державний 

реєстровий номер АО 0016 ВЕ. 

5. Автомобіль RENAULT LOGAN, 2011 року випуску, державний реєстровий номер: АО 9826 ВА. 

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. Ужгород, 

вул. Лесі 

Українки, 13  

336  2110100000:10:002:0159  Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

органів 

державної 

влади та 

місцевого 

самоврядування  

Державна, Державний 

акт на право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

серія ЯЯ№ 109642, 

виданий Ужгородською 

міською радою 

06.08.2012  

 

Договори оренди на майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу державного 

підприємства «Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці», – відсутні. 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у 

навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на підприємстві не утворюються і не 

зберігаються. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 29.10.2021. 

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 єдиного майнового комплексу державного підприємства «Закарпатський експертно-

технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 38015558, що знаходиться за адресою: 88000, 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13, 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 «Закарпатський експертно-

технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 38015558, що знаходиться за адресою: 88000, 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13, повинен відповідати вимогам, передбаченим 

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

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

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

зобов'язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або 

опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл 

на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію 

встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. 



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

стає правонаступником усіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного 

користування земельною ділянкою. 

На балансі державного підприємства «Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці» 

майно, яке не підлягає приватизації не обліковується ( відсутнє). 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 2 460 637,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни –1 230 318,95 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 230 318,95 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 246 063,79 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 123 031,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 123 031,90 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Закарпатський експертно-

технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 38015558, що знаходиться за адресою: 88000, 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13, зобов’язаний з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації забезпечити: 

недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника 

чи уповноваженого ним органу впродовж 6 місяців (за винятком звільнення на підставі пунктів 3, 4, 

7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України); 

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом 1-го місяця; 

погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства, яка склалася на момент 

переходу права власності впродовж 3-х 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 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 за 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 від підприємства: Шаленик Віталій Іванович, виконуючий обов’язки 

директора ДП «Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці», телефон (0312) 61-36-64, e-

mail:zakaretc@ukr.net. 

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 28 вересня 2021 р. № 00555. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-24-000004-3. 

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 – 24 606,38 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 12 303,19 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 12 303, 19 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 

областях  

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна Державної установи  

«Південна виправна колонія (№ 51)» за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно Державної установи  

«Південна виправна колонія (№ 51) у складі:  

(10300001) КПП (літера 1Є) (заг. пл. 6,4 м2); (10300003) Гуртожиток (літера 2З) (заг. пл. 888,2 м2); 

(10300002) Адмінбудівля (літера Ж,Ш) (заг. пл. 1304,5 м2); (10300004) Баня (літера 2Д) (заг. пл. 



824,1 м2); (10300005) Їдальня (літера Є) (заг. пл. 1437,5 м2); (10300007) Цех (літера 2Е) (заг. пл. 

130,6 м2); (10300008) ДІЗО (літера А) (заг. пл. 265,3 м2); (10300010) Овочесховище (літера П) (заг. 

пл. 1381,5 м2); (10300011) Гуртожиток (літера 2Г) (заг. пл. 589,1 м2); (10300013) Флігер (літера З) 

(заг. пл. 231,6 м2); (10300014) Гуртожиток (літера 2А) (заг. пл. 2991,5 м2); (10300015) Гуртожиток 

(літера 2І) (заг. пл. 833,9 м2); (10300009) Вольєр (літера 1Д) (заг. пл. 17,8 м2); (10300021) Резервуар 

для води (літера №10) (150 куб.м); (10300022) Замощення (літера ІІI-VI) (заг. пл. 23399,64 м2); 

(10300024) Охоронна вежа (літера 1Й) (заг. пл. 16,6 м2); (10300026) Огорожа (літера 1-7) (937,0 

пог.м); (10300027) Охоронна вежа (літера 2К) (заг. пл. 21,9 м2); (10300028) Охоронна вежа (літера 

1И) (заг. пл. 2,2 м2); (10300047) Внутрішня мережа зв'язку (235 пог.м); (10300023) Охоронна вежа 

(літера 1І) (заг. пл. 8,3 м2); (10300006) Будівля ПТУ (літера 1Б) (заг. пл. 692,6 м2); (10300016) 

Будівля довготривалих побачень (літера Б) (заг. пл. 568,5 м2); (10300029) Охоронна вежа (літера 2Ж) 

(заг. пл. 5,2 м2); (101300049) Допоміжна будівля (літера 1Г) (заг. пл. 11,2 м2); (101300050) Основне 

(літера 1Е) (заг. пл. 39 м2); (101300052) Майстерня (літера 1В) (заг. пл. 135,5 м2); (101300053) 

Будівля охорони (літера 1Ж) (заг. пл. 161,1 м2); (101300054) Основне (літера 1З) (заг. пл. 25,9 м2); 

(101300055) Пожежне депо (літера В) (заг. пл. 74,1 м2); (101300059) Допоміжна будівля (літера 1Я) 

(заг. пл. 15,3 м2); (101300060) Альтанка (літера 1Ю) (заг. пл. 2,1 м2); (101300061) Навіс (літера 1Ш); 

(101300062) Основне (літера Ї) (заг. пл. 1143,8 м2); (101300063) Допоміжна будівля (літера 1Щ) (заг. 

пл. 5,2 м2); (101300064) Туалет (літера 2Є) (заг. пл. 2,5 м2); (101300066) Навіс (літера 2Ї); 

(101300067) Допоміжна будівля (літера 1Л) (заг. пл. 5,8 м2); (101300068) Навіс (літера 1К); 

(101300069) Сарай (літера 2В) (заг. пл. 6,2 м2); (101300070) Навіс (літера 2Б); (101300071) Навіс 

(літера 1Ч); (101300072) Допоміжна будівля (літера 1Ф) (заг. пл. 4,5 м2); (101300073) Навіс (літера 

1У); (101300075) Теплиця (літера 1Х); (101300076) Теплиця (літера 1Ц); (10300019) Майстерня 

(літера Х) (заг. пл. 58,3 м2); (10300017) Механічна майстерня (літера І) (заг. пл. 5106,9 м2); 

(10300014) Склад (літера Ч) (заг. пл. 540,8 м2); (10300001) Основне/Адмінбудівля (літера 1А) (заг. 

пл. 2003,6 м2); (10300009) Склад (літера Я) (заг. пл. 546,8 м2); (10300005) Вагова (літера Т) (заг. пл. 

4,6 м2); (10300004) Основне (літера Ф) (заг. пл. 1286,7 м2); (10300007) Ваги (літера №14); (10300003) 

Цех (літера У) (заг. пл. 3014,8 м2); (10300010) Гараж (літера Ц) (заг. пл. 52,3 м2); (10300102) Дороги 

в'їзні (заг. пл. 350,0 м2); (10300103) Басейн для збору води (літера №13) (заг. пл. 20 м2); (10300013) 

Склад (літера Р) (заг. пл. 548,6 м2); (10300021) Навіс (літера 1Р) (заг. пл. 54,9 м2); (10300024) Навіс 

(літера 1С) (заг. пл. 39,1 м2); (10300025) Склад (літера Е) (заг. пл. 189,4 м2); (10300008) Цех (літера 

Г) (заг. пл. 668,4 м2); (10300016) Басейн для збору води (літера №11) (заг. пл. 24,0 м2); (10301606) 

Допоміжна будівля (літера 1Н) (заг. пл. 1,8 м2); (10301605) Основне (літера Щ) (заг. пл. 101,3 м2); 

(10300022) Гараж (літера 1Т) (заг. пл. 76,7 м2); (10300026) Цех (літера Д) (заг. пл. 245,7 м2); 

(10300023) Склад (літера Ю) (заг. пл. 93,3 м2); (10300018) Допоміжна будівля (літера 1П) (заг. 

пл.83,4 м2); (10300011) Навіс вагової (літера 1М) (заг. пл. 73,8 м2); (10300006) Ємність (літера №12) 

(заг. пл. 2,5 м2); (10300020) Літній душ (літера 1О) (заг. пл. 1,0 м2). 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: 65059, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9. 

Балансоутримувач: Державна установа «Південна виправна колонія (№ 51)» (код за ЄДРПОУ 

08564133), адреса балансоутримувача: 65059, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно)  

Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

КПП (літера 1Є)   м. Одеса, 6,4  23174164511 1274.3 – Витяг з Державна, 



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

01  Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Міністерст

во юстиції 

України  

Гуртожиток (літера 

2З)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

888,2  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Адмінбудівля 

(літера Ж, Ш)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

1304,5  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Баня (літера 2Д)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

824,1  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Їдальня (літера Є)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

1437,5  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

слідчих 

ізоляторів  

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Цех (літера 2Е)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

130,6  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

ДІЗО (літера А)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

265,3  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Овочесховище 

(літера П)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

1381,5  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Гуртожиток (літера 

2Г)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

589,1  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

4  

Флігер (літера З)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

231,6  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Гуртожиток (літера 

2А)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

2991,5  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Гуртожиток (літера 

2І)  

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

833,9  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Вольєр (літера 1Д)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

17,8  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Резервуардля води 

(літера №10)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

150,0 

куб.м  

23174164511

01  

1274.2 – 

Резервуари та 

ємності інші  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

Державна, 

Міністерст

во юстиції 



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

України  

Замощення (літера 

ІІI-VI)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

23399,6

4  

23174164511

01  

2112.9 – 

Шляхи, 

вулиці, дороги 

та дорожні 

споруди інші  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Охоронна вежа 

(літера 1Й)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

16,6  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Огорожа (літера 1-

7)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

937,0 

пог.м  

23174164511

01  

2421.1 – 

Огородження  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Охоронна вежа 

(літера 2К)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

21,9  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

26.04.21 

№25435343

4  

Охоронна вежа 

(літера 1И)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

2,2  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Охоронна вежа 

(літера 1І)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

8,3  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Будівля ПТУ (літера 

1Б)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

692,6  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Будівля 

довготривалих 

побачень (літера Б)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

568,5  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Охоронна вежа 

(літера 2Ж)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

5,2  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Допоміжна будівля 

(літера 1Г)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

11,2  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Основне (літера 1Е)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

39,0  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Майстерня (літера 

1В)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

135,5  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

 Будівля охорони 

(літера 1Ж)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

161,1  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

слідчих 

ізоляторів  

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Основне (літера 1З)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

25,9  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Пожежне депо 

(літера В)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

74,1  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Допоміжна будівля 

(літера 1Я)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

15,3  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Альтанка (літера 

1Ю)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

2,1  23174164511

01  

1272.1 – 

Церкви, 

собори, 

костьоли, 

мечеті, 

синагоги та 

т.ін.  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Навіс (літера 1Ш)  м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

 23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Основне (літера Ї)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

1143,8  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Допоміжна будівля 

(літера 1Щ)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

5,2  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Туалет (літера 2Є)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

2,5  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Навіс (літера 2Ї)  м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

 23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

слідчих 

ізоляторів  

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Допоміжна будівля 

(літера 1Л)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

5,8  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Навіс (літера 1К)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

 23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Сарай (літера 2В)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

6,2  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Навіс (літера 2Б)  м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

 23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Навіс (літера 1Ч)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

 23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Допоміжна будівля 

(літера 1Ф)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

4,5  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Навіс (літера 1У)  м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

 23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Теплиця (літера 1Х)  м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

 23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Теплиця (літера 1Ц)  м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

 23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

слідчих 

ізоляторів  

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Майстерня (літера 

Х)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

58,3  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Механічна 

майстерня (літера І)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

5106,9  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Склад (літера Ч)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

540,8  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Основне/Адмінбуді

вля (літера 1А)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

2003,6  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Склад (літера Я)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

546,8  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Вагова (літера Т)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

4,6  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Основне (літера Ф)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

1286,7  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Ваги (літера №14)  м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

 23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Цех (літера У)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

3014,8  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

слідчих 

ізоляторів  

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Гараж (літера Ц)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

52,3  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Дороги в’їзні   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

350,0 

пог. м  

 2112.9 – 

Шляхи, 

вулиці, дороги 

та дорожні 

споруди інші  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

від 

15.03.21  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Басейн для збору 

води (літера №13)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

20,0  23174164511

01  

1252.2 – 

Резервуари та 

ємності інші  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Склад (літера Р)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

548,6  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Навіс (літера 1Р)   м. Одеса, 54,9  23174164511 1274.3 – Витяг з Державна, 



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

01  Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Міністерст

во юстиції 

України  

Навіс (літера 1С)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

39,1  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Склад (літера Е)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

189,4  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Цех (літера Г)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

668,4  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Басейн для збору 

води (літера №11)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

24,0  23174164511

01  

1252.2 – 

Резервуари та 

ємності інші  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Допоміжна будівля 

(літера 1Н)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

1,8  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Основне (літера Щ)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

101,3  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Гараж (літера 1Т)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

76,7  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Цех (літера Д)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

245,7  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Склад (літера Ю)   м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

93,3  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Допоміжна будівля 

(літера 1П)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

83,4  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Навіс вагової 

(літера 1М)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

73,8  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Ємність (літера 

№12)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

2,5  23174164511

01  

1252.2 – 

Резервуари та 

ємності інші  

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  

Літній душ літера 

1О)   

м. Одеса, 

вул. Люстдорфсь

ка дорога, 9  

1,0  23174164511

01  

1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

Витяг з 

ЄРОДВ* 

від 

15.03.21; 

Витяг з 

Державна, 

Міністерст

во юстиції 

України  



Назва  Адреса  

Загальн

а 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта в 

Державному 

реєстрі 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Функціональ

не 

використанн

я  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

слідчих 

ізоляторів   

ДРРПНМ*

* від 

26.04.21 

№25435343

4  

 

______________________________________________ 

*ЄРОДВ – Єдиний реєстр об’єктів державної власності. 

**ДРРПНМ – Державний реєстр речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового 

права. 

Відомості про земельну ділянку  

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельно

ї ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер  

земельне ділянки  

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма 

власності, 

підстава на 

право 

користування 

земельною 

ділянкою, 

інформація 

про 

обтяження  

Земельна 

ділянка 

Реєстраційний 

номер об’єкта 

в Державному 

реєстрі 

речових прав 

на нерухоме 

майно 

242902515110

1 

м. Одеса, 

вул. Люстдорфськ

а дорога, 9  

4,8355  5110137300:56:002:000

7  

Згідно з 

Витягом з 

Державного 

земельного 

кадастру НВ-

5116796332021 

від 30.06.2021 

цільове 

призначення: 

03.01 – Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

органів 

державної 

влади та 

місцевого 

самоврядування

. Категорія 

земель: землі 

житлової та 

громадської 

забудови. Вид 

використання 

земельної 

 Форма 

власності – 

державна; 

власник – 

держава 

України в 

особі Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації. 

Витяг з 

Державного 

земельного 

кадастру НВ-

511679633202

1 від 

30.06.2021. 

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 



ділянки: для 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і 

споруд колонії  

власності 

№ 269666839 

від 09.08.2021. 

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 без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 29 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 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 – 223 250 425,11 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 111 625 212,56 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 111 625 212,56 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 22 325 042,51 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 11 162 521,26 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 11 162 521,26 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 Одеській та 

Миколаївській областях 

Рахунок № UA118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт – окреме майно Державної 

установи «Південна виправна колонія (№ 51)») 

Рахунок №UA888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску) 



Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 43015722 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

об’єкта: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9, за попередньою домовленістю з організатором 

аукціону. 

Контактна особа: представник балансоутримувача – Коваль Андрій Валерійович, тел. (093) 101-16-

78, адреса електронної пошти: optim_51@ukr.net. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 

15, к. 1106, 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, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua//. 

Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електронної пошти: 

odesa@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 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 

областях від 24.09.2021 № 1598. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-05-19-000006-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 2 232 504,25 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 116 252,13 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 116 252,13 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 


