
Оголошено продаж об’єктів малої приватизації – «Відомості приватизації» № 50 

від 06.10.2021 

 

ВІННИЦЬКА ТА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі літ. 

«А», тамбура літ. «а», тамбура літ. «а1», загальною площею 215,4 м2, яка не увійшла до 

статутного капіталу ВАТ «Вапнярський комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00953177 та 

розташована за адресою: Вінницька обл., Тульчинський (колишній Томашпільський) р-н, 

смт Вапнярка, вул. Гагаріна, 6к 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля літ. «А», тамбур літ. «а», тамбур літ. 

«а1», загальною площею 215,4 м2, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Вапнярський 

комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00953177 (далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський (колишній Томашпільський) р-н, смт Вапнярка, 

вул. Гагаріна, 6к. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Вапнярська селищна рада, код за ЄДРПОУ 04325911, 

адреса: Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Вапнярка, вул. Незалежності, 140, телефон (04350) 3-

28-47. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса 

розташування   

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Нежитлова 

будівля 

літ. «А», 

тамбур літ. 

«а», 

тамбур літ. 

«а1»  

Вінницька обл., 

Тульчинський 

(колишній 

Томашпільський) 

р-н,  

смт Вапнярка, 

вул. Гагаріна, 6к   

215,4  2217296505239  12 будівлі 

нежитлові  

Витяг з Дер-

жавного реєст-

ру речових 

прав на не-

рухоме майно 

про реєстрацію 

права 

власності, 

№ 231847828 

від 10.11.2020  

Державна. 

Регіональне 

відділення 

Фонду держав-

ного майна 

України по Він-

ницькій та 

Хмельницькій 

областях, код за 

ЄДРПОУ 

42964094  

 

Об’єкт приватизації – нежитлова будівля літ. А, тамбур літ. а, тамбур літ. а1, загальною площею 

215,4 м2, 1968 року побудови. Приміщення будівлі розташовані на рівні підвалу, тамбури – на рівні 

першого поверху. Фундамент та стіни – залізобетонні блоки, покрівля – бітум, підлога – цемент. 

Електропостачання, водопровід та каналізація відсутні. Стан задовільний. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 05.11.2021. 

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 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 213892,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 106946,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 106946,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 21389,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 10694,60 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 10694,60 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, на оплату послуги, наданої 

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

рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях в сумі 3600,00 грн (без урахування ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 

реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 

придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях. 

Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 

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

Рахунок № UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску). 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 42964094 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних, внесків розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місцем розташування об’єкта. 

Контактна особа від балансоутримувача: Горенюк Олександр Петрович – селищний голова 

Вапнярської селищної ради, тел. (04350) 3-28-47, е-пошта: vipt@meta.ua. 



Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/, е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 

Відповідальна особа: Войтова Людмила Олексіївна, головний спеціаліст відділу приватизації дер-

жавного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами 

держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях, телефон для довідок (0432) 67-27-46. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях від 28.09.2021 № 1681. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-06-14-000007-1. 

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 – 2138,92 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1069,46 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1069,46 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

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

частини нежитлової будівлі літ. А площею 138,4 м2, ґанку з навісом літ. а, замощення І за 

адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Ювілейна, 27, що перебуває 

на балансі ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 00178353) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: частина нежитлової будівлі літ. А площею 138,4 м2,  

ґанок з навісом літ. а, замощення І. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Ювілейна, 27. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (код за ЄДРПОУ 

00178353), адреса: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 76, телефон (056) 326-

85-56. 

 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне  

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Частина 

нежитлової 

будівлі літ. 

А, ґанок з 

навісом 

літ. а, 

замощення 

І  

Дніпропетровська 

обл., 

м. Першотравенськ, 

вул. Ювілейна, 27  

138,4  1903621512126  12. – Будівлі 

нежитлові; 

1220.9 – 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші  

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності від 

28.08.2019, 

індексний 

номер 

179181268. 

Свідоцтво про 

право 

власності від 

23.12.2004 

САА 286450; 

Лист ФДМУ 

від 04.07.2019 

№ 10-15-12153  

Державна, в 

особі 

Міністерства 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України (код 

за ЄДРПОУ 

37471933)  

 

До складу об’єкта приватизації входять: 

частина нежитлової будівлі (прим. № 13-22), 1958 року побудови: фундамент – цегла; стіни – 

каркасний щит, обкладений цеглою; покрівля – шифер; перекриття – дерево; підлога – бетон; 

підключене електропостачання, водопровід та каналізація; 

ґанок з навісом літ. а, 1958 року побудови: стіни – цегла; покрівля – шифер; перекриття – дерево; 

підлога – бетон; 

замощення І, 1958 року побудови: фундамент – бетон. 

Земельна ділянка під об’єкт не відводилась. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 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 електрон-

ного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини нежитлової будівлі літ. А 

площею 138,4 м2, ґанку з навісом літ. а, замощення І за адресою: Дніпропетровська обл., 

м. Першотравенськ, вул. Ювілейна, 27 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

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



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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 464 194,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 232 097,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 232 097,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 46 419,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 23 209,70 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 23 209,70 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

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

приватизації, на рахунок Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4 300,00 грн (чотири 

тисячі триста гривень 00 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок № UA958201720355549003000055549 

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

області. 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок: № UA748201720355219003000055549. 

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

області. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

з організатором аукціону за місцем розташування об’єкта. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

к. 36, час роботи з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса 

вебсайта: www.spfu.gov.ua. 



Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Коломоєць Вікторія Олександрівна, адреса електронної пошти: dkp1_12@spfu.gov.ua, 

тел. (056) 744-11-41. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях від 28.09.2021 № 12/01-192-РП. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-24-000002-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 календарних днів; 

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

подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 4 641,94 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 320,97 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 320,97 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2 . 

 

 

ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській 

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

промислового  

залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс промислового залізничного 

транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс». 

Місцезнаходження: 85323, Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 51. 

Єдиний майновий комплекс промислового залізничного транспорту ДВАТ 

«Димитроввуглевантажтранс» передано в оренду ТОВ «Вуглепромтранс» код ЄДРПОУ 00179192 

(попередня назва: ТОВ «Димитроввантажтранс») згідно з договором оренди від 24 квітня 2001 року 

№ 764 та додатками до нього, строк дії договору – до 24 квітня 2021 року. 

При цьому, відповідно до абз. 3 пункту 151 Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 

(далі – Порядок № 483) договір оренди від 24.04.2001 № 764 на єдиний (цілісний) майновий 

комплекс промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс» вважається 

продовженим до моменту укладення договору з переможцем аукціону або до моменту настання 

випадку, передбаченого пунктом 152 Порядку № 483. 

Основною господарською діяльністю, яку ТОВ «Вуглепромтранс» здійснює із використанням 

орендованого у держави єдиного майнового комплексу промислового залізничного транспорту 

ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс», є діяльність з допоміжного обслуговування наземного 

транспорту, а саме – надання послуг з штовхання та буксирування, що полягає в доставці 

споживачам (контрагентам) вантажів у залізничних вагонах від залізничних станцій загального 

користування до вантажних фронтів контрагентів. Всі споживачі транспортних послуг ТОВ 

«Вуглепромтранс» знаходяться в рівних умовах. 



Надання послуг здійснюється на двох ділянках: 

під’їзна колія, що примикає до станції Удачна (Донецька залізниця), обслуговує зокрема 

підприємства: ПрАТ «ШУ «Покровське», ТОВ «ОФ «Свято-Варваринська», ПрАТ «АП« Укрбуд»; 

під’їзна колія, що примикає до станції Покровськ (Донецька залізниця), обслуговує, зокрема, 

підприємства: ПрАТ «ЦЗФ«Мирноградська»; ДП «Мирноградвугілля». 

Обслуговування контрагентів здійснюється із залученням інфраструктури 4 станцій ТОВ 

«Вуглепромтранс»: ст. Нова, ст. Новатор, ст. Капітальна, ст. Центральна, при цьому на ст. Новатор 

розташована інфраструктура, що забезпечує функціонування рухомого складу та колій. 

Серед споживачів послуг є приватні і державні підприємства. 

У під’їзних колій, що є складовою єдиного майнового комплексу, іншого призначення, окрім 

надання транспортних послуг споживачам, немає. 

Інформація стосовно фінансово-економічних показників діяльності Орендаря – ТОВ 

«Вуглепромтранс», який здійснює господарсько-фінансову діяльність з використанням активів 

єдиного майнового комплексу промислового залізничного транспорту ДВАТ 

«Димитроввуглевантажтранс». 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021 – 346 осіб. 

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є допоміжне обслуговування наземного 

транспорту. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 р. – 30.06.2021 –449211 тис. грн, у тому 

числі експортної – 0 грн. 

Основна номенклатура продукції: доставка та відправка вантажів. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

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

тис. грн  

2018 р.  185 688  137 501  

2019 р.  131 544  112 934  

2020 р.  144 844  130 545  

І півріччя 2021 р.  78733  68 231  

 

Основні показники господарської діяльності підприємства  

за останні три роки та останній звітний період 

№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  

2018 

р.  

2019 

р.  

2020 

р.  

І 

півріччя 

2021р.  

1.  Активи (форма № 1, рядок 1300)  тис. грн  173175  155268  146125  153114  

1.1  Необоротні активи  тис. грн  136895  136655  112867  111654  

1.1.1  Балансова вартість нематеріальних активів  тис. грн  3196  2514  1685  1794  

1.1.2  Балансова вартість незавершених капітальних 

інвестицій  

тис. грн  16968  20678  217  575  

1.1.3  Балансова вартість основних засобів  тис. грн  116731  113463  110887  109222  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн  –  –  78  63  

1.2  Оборотні активи  тис. грн  36280  18613  33258  41460  

1.2.1  запаси  тис. грн  14398  13777  9484  7419  

1.2.2  сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, 

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

тис. грн  17461  2831  23754  33844  

1.2.3  Гроші (форма № 1, рядок 1165)  тис. грн  4346  1109  8  10  

1.2.4  Витрати майбутніх періодів  тис. грн  –  –  –  3  

1.2.5  Інші оборотні активи (форма № 1, рядок 1190)  тис. грн  75  896  12  184  



2.  Пасиви  тис. грн  173175  155268  146125  153114  

2.1  Власний капітал (форма № 1, рядок 1495)  тис. грн  142433  124178  111876  106160  

2.2  Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595)  тис. грн  9627  6529  6956  13300  

2.3  Поточні зобов’язання, в тому числі:  тис. грн  21115  24561  27293  33654  

2.3.1  поточна кредиторська заборгованість сумарна 

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

тис. грн  17121  19573  22794  27834  

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  185688  131544  144844  78733  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  159544  120462  140219  75054  

3.2  Інші операційні доходи  тис. грн  16483  11081  4551  3648  

3.3  Інші фінансові доходи  тис. грн  –  –  –  –  

3.4  Інші доходи  тис. грн  9661  1  74  31  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн  172079  156356  157246  74939  

4.1  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  128218  118632  107375  57664  

4.2  Адміністративні витрати  тис. грн  14106  16481  16640  10711  

4.3  Витрати на збут  тис. грн  –  –  –  –  

4.4  Інші операційні витрати  тис. грн  20865  17624  14440  5419  

4.5  Інші витрати  тис. грн  12654  521  16849  312  

4.6  Витрати (дохід) з податку на прибуток  тис. грн  3764  -3098  -1942  -833  

5.  Чистий прибуток (збиток)  +,-  тис. грн  6081  -18616  -12402  3794  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  489  483  351  346  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн  64582  65872  55101  30 245  

8.  Середньомісячна заробітна плата  грн  11006  11365  13082  14569  

 

Станом на 30.06.2021: 

прострочена кредиторська заборгованість – 0 тис. грн; 

поточна кредиторська заборгованість – 27834 тис. грн, у тому числі: 

заборгованість із заробітної плати – 2629 тис. грн; 

податки із заробітної плати – 1366 тис. грн; 

заборгованість з податку на нерухоме майно – 16 тис. грн; 

туристичний збір – 0 тис. грн; 

фінансова допомога – 0 тис. грн; 

інша кредиторська заборгованість – 23823 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкти (нерухоме майно),  

що входять до складу єдиного майнового комплексу,  

що передано в оренду ТОВ «Вуглепромтранс» 

 

Назва   
Адреса 

розташування   

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер  

Функціо-

нальне 

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Будівля Стрілочної 

будки № 1 станції 

«Капітальна»   

Донецька 

область, 

смт Новоекономі

чне, просп. 

Миру, 2д  

89,2  1741235414

227  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-15-5381 

від 19.03.2

018  

Державна, 

Міністерст

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Стрілочна будка № 2 

станції «Капітальна»   

Донецька 

область, 

смт Новоекономі

чне, просп. 

Миру, 2е   

5,6  1741385614

227  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-15-5381 

від 19.03.2

018  

Державна, 

Міністерст

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Приміщення ЕЦ станції 

«Капітальна»   

Донецька 

область, 

смт Новоекономі

чне, просп. 

Миру, 2в  

125,3  1741956814

227  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-15-5381 

від 19.03.2

018  

Державна, 

Міністерст

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Будівля посту переїзду   Донецька обл., 

м. Мирноград, 

вул. Центральна 

(Артема), 40  

19,6  1739077814

113  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-15-5381 

від 19.03.2

018  

Державна, 

Міністерст

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Будівля пункту 

техогляду вагонів 

станції «Капітальна»   

Донецька 

область, 

смт Новоекономі

чне, просп. 

Миру, 2г  

63,3  1734453414

227  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-15-5381 

від 19.03.2

018  

Державна, 

Міністерст

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Колійні майстерні по 

станції «Новатор»   

Донецька обл., 

Покровський р-

н, с. Рівне, 

пров.Шахтний, 

1-А/2  

812,3  1757565714

227  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-

155381від 

19.03.2018  

Державна, 

Міністерст

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Стрілкова будка № 2 

станції «Нова»   

Донецька обл., 

Покровський р-

н, с. Рівне, 

11,9  1734184514

227  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-15-5381 

Державна, 

Міністерст

во 



Назва   
Адреса 

розташування   

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер  

Функціо-

нальне 

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

вул. Громової, 6-

А  

від 19.03.2

018  

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Будівля котельної 

станції «Новатор»   

Донецька обл., 

Покровський р-

н, с. Рівне, пров. 

Шахтний, 13  

558,9  1741957114

227  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-15-5381 

від 19.03.2

018  

Державна, 

Міністерст

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Будівлі та споруди 

тепловозо- вагонного 

депо   

Донецька обл., 

Покровський р-

н, с. Рівне, пров. 

Шахтний, 1а  

2 550,4  1744153114

227  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-15-5381 

від 19.03.2

018  

Державна, 

Міністерст

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Будівля пункту 

екіпірування станції 

Шахтна  

Донецька обл., 

Покровський р-

н, с. Сергіївка, 

пров. Верхній, 

67  

706,8  1734420414

227  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-15-5381 

від 19.03.2

018  

Державна, 

Міністерст

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Будівля поста 

електричної 

централізації станції 

Шахтна  

Донецька обл., 

Покровський р-

н, с. Сергіївка, 

пров. Верхній, 

66  

367,8  1734334214

227  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-15-5381 

від 19.03.2

018  

Державна, 

Міністерст

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Будівля механічного 

околотка станції 

Шахтна   

Донецька обл., 

Покровський р-

н, с. Сергіївка, 

пров. Верхній, 

68  

409,6  1734327814

227  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-15-5381 

від 19.03.2

018  

Державна, 

Міністерст

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Будівля посту ЕЦ 

станції «Центральна»  

Донецька обл., 

м. Мирноград, 

вул.Читинська, 

1в  

417,0  1738849814

113  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-15-5381 

від 19.03.2

018  

Державна, 

Міністерст

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Адміністративна 

будівля, актовий зал 

Донецька обл., 

м.Мирноград, 

172,1  1738889514

113  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

Державна, 

Міністерст



Назва   
Адреса 

розташування   

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстрацій

ний номер  

Функціо-

нальне 

використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

станції «Центральна»  вул.Читинська, 

1г  

10-15-5381 

від 19.03.2

018  

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Будівля їдальні № 4  Донецька обл., 

м. Мирноград, 

вул. Соборна, 44  

511,8  1744386214

113  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-15-5381 

від 19.03.2

018  

Державна, 

Міністерст

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Будівлі та споруди 

екіпіровки тепловозів  

Донецька обл., 

Покровський р-

н, с. Рівне, пров. 

Шахтний, 1а/1  

839,7  1744220614

227  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-15-5381 

від 19.03.2

018  

Державна, 

Міністерст

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Цілісний майновий 

комплекс промислового 

залізничного транспорту 

ДВАТ 

«Димитроввуглевантажт

ранс»  

Донецька обл., 

м. Мирноград, 

вул. Соборна, 51  

4 508,0  1700849714

113  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-15-5381 

від 19.03.2

018  

Державна, 

Міністерст

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

Будівля станції «Нова» з 

комплексом об’єктів 

технічного призначення  

Донецька 

область, 

Покровський р-

н. с. Рівне, пров. 

Шахтний, 1-А/4  

1 349,7  1734192614

227  

Нежитлове 

приміщення  

Витяг з 

ЄДРОДВ  

10-15-5381 

від 19.03.2

018  

Державна, 

Міністерст

во 

енергетики 

та вугільної 

промислово

сті України  

 

Відомості про земельні ділянки,  

на яких розташоване майно єдиного майнового комплексу,  

що передано в оренду ТОВ «Вуглепромтранс» 

Назва   

Адреса  

розташуванн

я   

Площа 

земельно

ї ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки   

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право  

користування 

земельною ділянкою,  

інформація про 

обтяження  

Земельн

а ділянка  

Донецька 

область, 

Покровський 

район, 

Рівненська с/р  

14,1241  1422785700:04:000:003

1  

Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і 

споруд 

Державна власність, 

орендар – ТОВ 

«ВУГЛЕПРОМТРАНС» 

00179192  



Назва   

Адреса  

розташуванн

я   

Площа 

земельно

ї ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки   

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право  

користування 

земельною ділянкою,  

інформація про 

обтяження  

залізничного 

транспорту   

Земельн

а ділянка  

Донецька 

область, 

м.Мирноград, 

вул. Соборна, 

44  

0,2397  1411300000:01:008:080

6  

Для 

будівництва та 

обслуговуванн

я об’єктів 

туристичної 

інфраструктур

и та закладів 

громадського 

харчування; 

для 

розміщення 

існуючої 

будівлі їдальні 

№ 4  

Державна власність, 

орендар – ТОВ 

«ВУГЛЕПРОМТРАНС»

, 00179192. Обмеження: 

охоронна зона 

навколо(вздовж) об’єкта 

енергетичної системи 

0,0122 га; охоронна зона 

навколо(вздовж) засобів 

зв’язку 0,0634 га  

Земельн

а ділянка  

Донецька 

область, 

м. Мирноград  

0,6527  1411300000:00:001:000

7  

Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і 

споруд 

залізничного 

транспорту  

Комунальна власність, 

орендар – ТОВ 

«Димитроввантажтранс

» 00179192  

Земельн

а ділянка  

Донецька 

область, 

м.Мирноград  

0,8436  1411300000:01:001:000

1  

Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і 

споруд 

залізничного 

транспорту  

Державна власність, 

орендар – ТОВ 

«Димитроввантажтранс

» 00179192. Обмеження: 

санітарно-захисна зона 

навколо об’єкта 0,8436 

га  

Земельн

а ділянка  

Донецька 

область, 

Покровський 

район, 

Рівненська с/р  

0,9832  1422785700:04:000:029

7  

Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і 

споруд 

залізничного 

транспорту  

Державна власність, 

орендар – ТОВ 

«Димитроввантажтранс

» 00179192. Обмеження: 

охоронна зона 

навколо(вздовж) об’єкта 

енергетичної системи 

0,0444 га  

Земельн

а ділянка  

Донецька 

область, 

м. Мирноград  

1,1233  1411300000:01:001:013

7  

Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і 

споруд 

залізничного 

транспорту  

Державна власність, 

орендар – ТОВ 

«ВУГЛЕПРОМТРАНС» 

00179192  

Земельн

а ділянка  

Донецька 

область, 

2,1701  1411300000:01:009:025

1  

Для 

розміщення та 

Державна власність. 

Обмеження: охоронна 



Назва   

Адреса  

розташуванн

я   

Площа 

земельно

ї ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки   

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право  

користування 

земельною ділянкою,  

інформація про 

обтяження  

м. Мирноград, 

вул. Соборна, 

51  

експлуатації 

будівель і 

споруд 

залізничного 

транспорту  

зона навколо(вздовж) 

об’єкта енергетичної 

системи 0,0088га; 

охоронна зона 

навколо(вздовж) об’єкта 

транспорту 0,0106га; 

охоронна зона 

навколо(вздовж) об’єкта 

енергетичної системи 

0,0053га; охоронна зона 

навколо(вздовж) об’єкта 

транспорту 0,0102га  

Земельн

а ділянка  

Донецька 

область, 

м. Мирноград  

2,3640  1411300000:00:007:013

6  

Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і 

споруд 

залізничного 

транспорту  

Комунальна власність, 

орендар – ТОВ 

«Димитроввантажтранс

» 00179192  

Земельн

а ділянка  

Донецька 

область, 

Покровський 

район, 

Рівненська с/р  

3,6922  1422785700:04:000:030

3  

Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і 

споруд 

залізничного 

транспорту  

Державна власність, 

орендар – ТОВ 

«Димитроввантажтранс

» 00179192. Обмеження: 

право проїзду на 

транспортному засобі по 

наявному шляху 

0,3675га  

Земельн

а ділянка  

Донецька 

область, 

Покровський 

район, 

Рівненська с/р  

4,1257  1422785700:04:000:029

8  

Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і 

споруд 

залізничного 

транспорту  

Державна власність, 

орендар – ТОВ 

«Димитроввантажтранс

» 00179192  

Земельн

а ділянка  

Донецька 

область, 

Покровський 

район, 

Удачненська 

с/р  

5,6947  1422756300:06:000:049

1  

Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і 

споруд 

залізничного 

транспорту  

Державна власність, 

орендар – ТОВ 

«Димитроввантажтранс

» 00179192  

Земельн

а ділянка  

Донецька 

область, 

м. Мирноград  

6,7985  1411300000:01:003:033

3  

Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і 

споруд 

залізничного 

Інформація про 

зареєстроване право 

власності в ДЗК 

відсутня. Обмеження: 

охоронна зона 

навколо(вздовж) об’єкта 



Назва   

Адреса  

розташуванн

я   

Площа 

земельно

ї ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки   

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право  

користування 

земельною ділянкою,  

інформація про 

обтяження  

транспорту  енергетичної системи 

0,0163га; охоронна зона 

навколо(вздовж) об’єкта 

енергетичної системи 

0,0101га; охоронна зона 

навколо(вздовж) об’єкта 

енергетичної системи 

0,0830га; охоронна зона 

навколо(вздовж) об’єкта 

енергетичної системи 

0,0411га; охоронна зона 

навколо(вздовж) об’єкта 

транспорту 0,0287га; 

охоронна зона 

навколо(вздовж) об’єкта 

транспорту 0,0142га; 

право проходу та 

проїзду на велосипеді 

0,0197га та 0,0069га; 

санітарно-захисна зона 

навколо об’єкта 

6,7985га; право проїзду 

на транспортному засобі 

по наявному шляху 

0,0346га та 0,0199га  

Земельн

а ділянка  

Донецька 

область, 

м. Покровськ  

6,8364  1413200000:25:000:000

3  

Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і 

споруд 

залізничного 

транспорту  

Державна власність, 

орендар – ТОВ 

«Димитроввантажтранс

» 00179192  

Земельн

а ділянка  

Донецька 

область, 

Покровський 

район, 

Сергіївська с/р  

7,3073  1422786000:03:000:070

4  

Для 

розміщення та 

експлуатації 

будівель і 

споруд 

залізничного 

транспорту  

Державна власність, 

орендар – ТОВ 

«Димитроввантажтранс

» 00179192  

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про рухоме майно, 

що входить до складу єдиного майнового комплексу,  

що передано в оренду ТОВ «Вуглепромтранс» 

№ 

з/п  

Вид транспортного засобу (легковий автомобіль, вантажний 

автомобіль, автобус,  

літак, судно, потяг, вагон, причіп, платформа, трейлер, 

інше) чи вид спецтехніки  

(бульдозер, трактор, комбайн, автокран, погрузчик, 

ескаватор, вагон, тощо)  

Рік 

випуску  

Марка та модель 

транспортного 

засобу/спецтехніки  

1  Легковий автомобіль  1998  ГАЗ 31029  

2  Легковий автомобіль  1999  ВАЗ 21053  

3  Легковий автомобіль  1997  УАЗ 31512  

4  Легковий автомобіль  1996  ВАЗ 21213  

5  Легковий автомобіль  1999  ГАЗ 3110  

6  Легковий автомобіль  1992  ВОЛГА ГАЗ-31029  

7  Вантажний автомобіль  1984  ГАЗ 5204  

8  Вантажний автомобіль  1999  ГАЗ 2705  

9  Вантажний автомобіль  2000  ІЖ 27156  

10  Вантажний автомобіль  1992  ГA3-53  

11  Вантажний автомобіль  1992  ГA3-3307  

12  Самоскид  1969  ГАЗ 93  

13  Самоскид  1973  ЗІЛ-ММ3555  

14  Автобус  1995  ЛАЗ 695Н  

15  Автобус  2000  ПАЗ 3205  

16  Автобус  1992  КАВЗ 32-70  

17  Автобус  1997  ПАЗ-3205  

18  Автобус  1994  САРЗ 3976  

19  Автобус  1984  ГАЗ-5204  

20  Мікроавтобус  2000  ГАЗ 32213  

21  Паливоцистерна  1999  ЗІЛ 433362  

22  Мехмайстерня  1990  ГАЗ-53  

23  Трактор   1977  ЮМЗ 6ДМ  

24  Екскаватор   1999  Борекс 3106  

25  Екскаватор   Е0-2621  

26  Бульдозер    Д-3-42 (Д-606)  

27  Причіп   УП-2  

28  Причіп тракторний   6678-2ПТС-4  

29  Причіп   ТМЗ  

30  Тепловоз  1973  ТЕМ-2  

31  Тепловоз  1973  ТЕМ-2  

32  Тепловоз  1973  ТЕМ-2  

33  Тепловоз  1978  ТЕМ-2  

34  Тепловоз  1979  ТЕМ-2  

35  Тепловоз  1979  ТЕМ-2  

36  Тепловоз  1989  ТЕМ-2ум  

37  Тепловоз  1990  ТЕМ-2ум  



№ 

з/п  

Вид транспортного засобу (легковий автомобіль, вантажний 

автомобіль, автобус,  

літак, судно, потяг, вагон, причіп, платформа, трейлер, 

інше) чи вид спецтехніки  

(бульдозер, трактор, комбайн, автокран, погрузчик, 

ескаватор, вагон, тощо)  

Рік 

випуску  

Марка та модель 

транспортного 

засобу/спецтехніки  

38  Тепловоз  1990  ТЕМ-2ум  

39  Тепловоз  1990  ТЕМ-2ум  

40  Підйомно-рихтувальна машина  1990  ПРМ-3  

41  Колійна машина  1985  МСШУ-4  

42  Колійна ремонтна машина   МСШУ-3  

43  Дрезина   ДГКУ  

44  Мотодрезина    МПТ-4  

45  Колійна машина   УПМ-1  

46  Снігоочисник залізничний  1972  СДП М  

47  Вагон    Вантажний вагон 

критий № 25006  

48  Вагон    Вантажний вагон 

критий № 25007  

49  Вагон   Критий вагон 

№ 52290380  

50  Вагон   Критий вагон 

№ 52348386  

51  Вагон   Думпкара № 7522  

52  Вагон   Думпкара № 7524  

53  Вагон   Думпкара № 7525  

54  Вагон   Напіввагон 

№ 56290752  

55  Вагон   Напіввагон 56290976  

56  Вагон   Напіввагон 56291172  

57  Вагон   Напіввагон 56290406  

58  Вагон   Напіввагон 56290414  

59  Вагон   Напіввагон 56290489  

60  Вагон   Напіввагон 56290851  

61  Вагон   Напіввагон 56290943  

62  Вагон   Напіввагон 56290828  

63  Вагон   Напіввагон 56290463  

64  Вагон   Напіввагон 56290471  

65  Вагон   Напіввагон 56290810  

66  Вагон   Напіввагон 56290349  

67  Вагон   Напіввагон 56290364  

68  Вагон   Напіввагон 56290869  

69  Вагон   Напіввагон 56290430  

70  Вагон   Напіввагон 56291115  

71  Вагон   Напіввагон 56348352  

72  Вагон   Напіввагон 56348428  



№ 

з/п  

Вид транспортного засобу (легковий автомобіль, вантажний 

автомобіль, автобус,  

літак, судно, потяг, вагон, причіп, платформа, трейлер, 

інше) чи вид спецтехніки  

(бульдозер, трактор, комбайн, автокран, погрузчик, 

ескаватор, вагон, тощо)  

Рік 

випуску  

Марка та модель 

транспортного 

засобу/спецтехніки  

73  Вагон   Напіввагон 56291313  

74  Вагон   Напіввагон 56291370  

75  Вагон   Напіввагон 61181921  

76  Вагон   Напіввагон 65515686  

77  Вагон   Хопер-окатишевоз 

59315127  

78  Вагон   Хопер-цементовоз 

91223537  

79  Вагон   ЦИСТЕРНА 71028  

80  Вагон   ВАГОН 66306131  

81  Платформа залізнична  1975  Платформа залізнична 

№ 450175  

82  Мопед КАРПАТИ-2  1992  Мопед КАРПАТИ-2  

 

Відомості про об’єкти інфраструктури,  

що входять до складу єдиного майнового комплексу,  

що передані в оренду ТОВ «Вуглепромтранс» 

№ 

з/п  
Назва об’єкта   Адреса місця розташування  

1  Автодорога ст.Нова 580 пог. м  Донецька обл., м. Покровськ, 

вул. Вербицького  

2  Автодорога ст. Новатор 420 п.м  Донецька обл. с. Рівне, пров. 

Шахтний  

3  Залізничний тупик № 20 (бетонно-розчинний вузол)  Донецька обл. с. Рівне, пров. 

Шахтний  

4  Залізничний тупік РБД ст. Капітальна  Донецька обл. с. Рівне, пров. 

Шахтний  

5  Міст залізничний ст. Центральна колія, 9  Донецька обл. м. Мирноград, 

вул. Шосейна  

6  Залізничні колії 5/6 лісовий склад 189,0 пог. м  Донецька обл. м. Мирноград, 

вул. Шосейна  

7  Залізнична колія № 14 ст. Центральна до бази ВРП № 1 

250,4 пог. м  

Донецька обл. м. Мирноград, 

вул. Шосейна  

8  Залізничний тупик 21 ш Стаханова 205,5 пог. м  Донецька обл. м. Мирноград, 

вул. Шосейна  

9  Під’їзна залізнична колія перегону ст. Центральна-ст. 

Нова 1187,3 пог. м  

Донецька обл., м. Покровськ, 

вул.Вербицького  

10  Залізнична колія ТВД 1471,65 пог. м  Донецька обл., м. Покровськ, 

вул.Вербицького  

11  Залізничні Колії станції Шахтної 13 108,0 пог. м  Донецька обл., смт Удачне  

12  Під’їзна колія 11-й бази ВРП 104,3 пог. м  Донецька обл., м. Покровськ, 

вул. Вербицького  



№ 

з/п  
Назва об’єкта   Адреса місця розташування  

13  Під’їзна колія с.Удачне-Шахтнаcт.ШАХТНА 9966,4 пог. м  Донецька обл., смт Удачне  

14  ШТУЧНЕ СПОРУДЖЕННЯ МОСТУ СТ. 

КРАСНОАРМІЙСЬК-СТ. ЦЕНТРАЛЬНА  

Донецька обл. м. Мирноград, 

вул. Шосейна  

15  Земляне полотно ст. Капітальна  Донецька обл. м. Мирноград, 

вул. Шосейна  

16  Верхня будова колії ст. Капітальна 10050,88 пог. м  Донецька обл. м. Мирноград, 

вул. Шосейна  

17  Земляне полотно ст.Новатор-Капітальна  Донецька обл. м. Мирноград, 

вул. Шосейна  

18  Штучне спорудження ст.Капітальна  Донецька обл. м. Мирноград, 

вул. Шосейна  

19  Штучне спорудження пер. Новатор-Капітальна  Донецька обл. м. Мирноград, 

вул. Шосейна  

20  Штучне спорудження пер. Новатор-Капітальна  Донецька обл. м. Мирноград, 

вул. Шосейна  

21  Верхня будова колії пер. Новатор-Капітальна 5145.6 пог. м  Донецька обл. м. Мирноград, 

вул. Шосейна  

22  Земл полотно перегону Нова-Центральна. ст. Центр.  Донецька обл. м. Мирноград, 

вул. Шосейна  

23  Верх. буд. колії пер.НОВА-Центральна. ст. Центральна 

8389,88 пог. м  

Донецька обл. м. Мирноград, 

вул. Шосейна  

24  Земляне полотно п. Красноармійськ-Новатор, ст. Новатор  Донецька обл., м. Покровськ, 

вул. Вербицького  

25  Земляне полотно ст.Нова  Донецька обл., м. Покровськ, 

вул. Вербицького  

26  Штучні споруди Красноармійськ-Новатор  Донецька обл., м. Покровськ, 

вул. Вербицького  

27  Верхня будова колії ст. Нова 7245,26 пог. м  Донецька обл., м. Покровськ, 

вул. Вербицького  

28  Земляне полотно ст. Новатор  Донецька обл., м. Покровськ, 

вул.Вербицького  

29  Верхня буд. колій № 11-15 ст. Новатор 1502.55 пог. м  Донецька обл., м. Покровськ, 

вул. Вербицького  

30  Верхня буд. колії перег. Красн-Новатор.ст. Новатор 8848.7 

пог. м  

Донецька обл., м. Покровськ, 

вул. Вербицького  

 

Перелік майна,  

яке передане в суборенду,  

станом на 01.09.2021 

№ 

з/п  
Орендар  

Назва 

об’єкта 

оренди  

Орендована 

площа (м2)  

Цільове 

призначення 

оренди  

Реквізити договору оренди та 

термін його дії  

Орендна 

плата за 

1 м2 на 

місяць 

без ПДВ 

(грн)  

 ТОВ 

«Збагачувальна 

Залізнична 

шлях 5/6 

189 пог. м  Своєчасне 

навантаження 

Договір суборенди № 1032/16-а 

від 30.12.2016 до 24.04.2021, 

11,49  



№ 

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)  

фабрика 

«Богучарская»  

лісний 

склад 

189,0 пог. 

м  

та 

розвантаження 

вагонів  

звернення Орендаря щодо 

продовження дії договору 

суборенди до моменту укладання 

договору з переможцем аукціону 

або до моменту настання 

випадку, передбаченого п. 152 

Порядку № 483; лист регіональ-

ного відділення від 06.07.2021 

№ 11-03-03-05288 щодо 

необхідності проведення 

незалежної оцінки майна для 

продовження договору 

суборенди.  

2  ФОП Гончарук 

Катерина 

Валеріївна  

Частина 

будівлі 

«Ідальня»   

370,47  Розміщення 

їдальні, що не 

здійснює 

продаж 

товарів 

підакцизної 

групи  

Договір суборенди № 9825/19-а 

від 01.09.2019 до 24.04.2021, 

звернення Орендаря щодо 

продовження дії договору 

суборенди до моменту укладання 

договору з переможцем аукціону 

або до моменту настання 

випадку, передбаченого п. 152 

Порядку № 483  

16,91  

 

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

розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів згідно з інформацією 

Орендаря – ТОВ «Вуглепромтранс», який здійснює господарсько-фінансову діяльність з 

використанням активів єдиного майнового комплексу промислового залізничного транспорту ДВАТ 

«Димитроввуглевантажтранс»: 

І. Утворення відходів за 2020 рік (згідно з формою № 1-відходи (річна) усього по підприємству – 

201.486 т, 

у тому числі: 

1 клас небезпеки – 0,068 т; 

2 клас небезпеки – 4,858 т; 

3 клас небезпеки – 14,987 т; 

4 клас небезпеки – 181,573 т. 

Передано відходів на сторону для утилізації – 153,954т. 

ІІ. Сумарні викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел викидів: 

всього по підприємству (без урахування діоксину вуглецю) – 8,617 т, 

у тому числі: 

метали та їх сполуки – 0,001 т; 

хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,001 т; 

речовини у вигляді суспендованих твердих частин – 1,001 т; 

оксид вуглецю – 0,768 т; 

метан – 0,006 т, 

крім того, діоксид вуглецю – 577,976 т. 

ІІІ. Екологічні платежі за 2020 рік (згідно з формою № 1– екологічні витрати (річна) фактично 

сплачено усього – 182,6 тис. грн, у т. ч.: 



екологічний податок – 24,0 тис. грн; 

поточні витрати на охорону навколишнього середовища – 158,6 тис. грн. 

Вартість єдиного майнового комплексу промислового залізничного транспорту ДВАТ 

«Димитроввуглевантажтранс» визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 20.02.2019 № 224) шляхом проведення незалежної оцінки станом на 31 жовтня 

2020 року, становить 67 063 555,84 грн (шістдесят сім мільйонів шістдесят три тисячі п’ятсот 

п’ятдесят п’ять гривень 84 копійки) без урахування ПДВ. 

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 промислового залізничного транспорту ДВАТ 

«Димитроввуглевантажтранс» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 

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

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

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

Покупець єдиного майнового комплексу промислового залізничного транспорту ДВАТ 

«Димитроввуглевантажтранс» 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 – 67 063 555,84 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 33 531 777,92 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 33 531 777,92 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 6 706 355,58 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни– 3 353 177,79 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 353 177,79 грн (без урахування ПДВ). 

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

мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року). 

 

 

 

 



УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець єдиного майнового комплексу промислового залізничного транспорту ДВАТ 

«Димитроввуглевантажтранс» зобов’язаний забезпечити: 

збереження протягом 5 років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації основного 

виду діяльності: допоміжне обслуговування наземного транспорту; 

відшкодування протягом 10 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт 

приватизації витрат Фонду державного майна України на проведення оцінки єдиного майнового 

комплексу промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс» у розмірі 66 

100,00 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та 

розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код ЄДРПОУ 43023403 

в іноземній валюті: 

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

областях 

Код за ЄДРПОУ: 43023403 

Валюта рахунка – EUR 

№ рахунка UA353510050000025206763799300 

Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

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

KYIV, UKRAINESWIFT – КОД : KHABUA2K 

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

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка UA 353510050000025206763799300 

Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696 

UKRSIBBANKANDRIIVSKASTREET 2/12 KYIV, UKRAINESWIFT – КОД : KHABUA2K 

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

BNPAUS3N 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефон 050-422-26-01, E-

mail:V.V.Nikolenko@dimptu.com.ua. Відповідальна особа: Ніколенко Вікторія Валеріївна. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській 

областях від 29.09.2021 № 01891. 



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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-20-000003-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 670 635,56 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни– 335 317,78 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 335 317,78 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – будинку загальною площею 84,6 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., 

Городенківський р-н, с. Чортовець, вул. Довженка, 31 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будинок загальною площею 84,6 м2. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, с. Чортовець, вул. Довженка, 31. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Городенківська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00699551), адреса: Івано-Франківська обл., м. Городенка, 

вул. Шептицького, 34, тел. (03430) 21849. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Будинок 

загальною 

площею 

84,6 м2  

Івано-

Франківська 

обл., 

Городенківський 

р-н, 

с. Чортовець, 

вул. Довженка, 

31  

84,6   

2047472126216  

1220.9 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші  

Інформація з Дер-

жавного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно та 

Реєстру прав 

власності на 

нерухоме майно, 

Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон 

відчуження об’єктів 

нерухомого майна 

щодо об’єкту 

нерухомого майна, 

(довідка 

№ 211999222 від 

Державна. 

Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів 

та захисту 

споживачів, 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774)  



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

10.06.2020) на 

підставі договору 

купівлі-продажу, 

серія та номер: б/н, 

виданого 04.09.1990   

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова цегляна будівля з підвалом загальною площею 84,6 м2. Рік 

побудови – 1990. Фундамент – камінь, стіни – цегла, покрівля – шифер. Наявне електропостачання. 

Будівля не використовується. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа  

земельної  

ділянки 

(м2)  

Кадастровий 

номер  

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, підстава 

на право користування  

земельною ділянкою, 

інформація про обтяження  

Земельна 

ділянка  

Івано-Франків-

ська обл., 

Городенківський 

р-н, 

с. Чортовець, 

вул. Довженка, 

31  

 881  2621682101:01:001: 

0110  

Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

закладів 

охорони 

здоров’я та 

соціальної 

допомоги, для 

обслуговування 

Чортовецької 

дільничної 

лікарні 

ветеринарної 

медицини  

Комунальна, інформація з 

Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме 

майно, Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного реєстру 

заборон відчуження 

об’єктів нерухомого майна 

щодо об’єкту нерухомого 

майна, (довідка 

№ 211999222 від 

10.06.2020) на підставі 

Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

розмежування земель дер-

жавної та комунальної 

власності», серія та номер: 

5245-IV, виданий 

06.09.2012, рішення органу 

місцевого самоврядування, 

серія та номер: 207-

19/2013, виданий 

26.12.2013, видавник: 

Чортовецька сільська рада. 

Правокористувач – 

Городенківська районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини   

 

Станом на 01.10.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

 

 



ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 08 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 об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 95 456,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 47 728,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 47 728,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 9 545,60 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 4 772,80 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 772,80 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

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

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

майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги, 

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

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) 

в сумі 5 300,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 



Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

в іноземній валюті: 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., 

Городенківський р-н, с. Чортовець, вул. Довженка, 31. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-

Франківськ, вул.Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 

752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях від 23.09.2021 № 846 «Про затвердження протоколу № 3 

засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – будинку 

загальною площею 84,6 м2, за адресою: Городенківський р-н, с. Чортовець, вул. Довженка, 31». 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-10-000004-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 954,56 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 477,28 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 477,28 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – Поточищенської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини у складі: 

будівля ветеринарної лікарні, А загальною площею 38,7 м2; навіс, Б площею 17,6 м2; огорожа, 

1 площею 47,3 м2 за адресою:  

Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, с. Поточище, вул. Шевченка, 74 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: Поточищенська державна дільнична лікарня 

ветеринарної медицини у складі: будівля ветеринарної лікарні, А загальною площею 38,7 м2; 

навіс, Б площею 17,6 м2; огорожа, 1 площею 47,3 м2. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, с. Поточище, вул. Шевченка, 74. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Городенківська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00699551), адреса: Івано-Франківська обл., м. Городенка, 

вул. Шептицького, 34, тел. (03430) 21849. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Поточищенськ

а державна 

дільнична 

лікарня 

ветеринарної 

медицини у 

складі: будівля, 

ветеринарна 

лікарня, А 

загальною 

площею 

38,7 м2; навіс, 

Б площею 

17,6 м2; 

огорожа, 1 

площею 

47,3 м2   

Івано-Франків-

ська обл., 

Городенківськи

й р-н, 

с. Поточище, 

вул. Шевченка, 

74  

103,6  200686022621

6  

1220.9 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші  

Інформація з 

Державного 

реєстру речових 

прав на 

нерухоме майно 

та Реєстру прав 

власності на 

нерухоме 

майно, Держав-

ного реєстру 

Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон 

відчуження 

об’єктів 

нерухомого 

майна щодо 

об’єкту 

нерухомого 

майна 

№ 212000389 

від 10.06.2020 

на підставі 

свідоцтва про 

право власності, 

САЕ № 294868, 

виданого 

17.10.2011 

виконавчим 

комітетом 

Поточищенсько

ї сільської ради  

Державна. 

Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечност

і харчових 

продуктів 

та захисту 

споживачів 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774)  



 

До складу об’єкта приватизації входять: 

одноповерхова цегляна будівля ветлікарні загальною площею 38,7 м2 (рік побудови – 1987; 

фундамент – камінь, стіни – цегла, покрівля – шифер; наявне електропостачання); 

навіс дощатий площею 17,6 м2 (рік побудови – 1988; покрівля – шифер); 

огорожа штахетна площею 47,3 м2. 

Будівля ветлікарні не використовується. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності,  

підстава на право 

користування 

земельною ділянкою,  

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

Івано-Франків-

ська обл., 

Городенківський 

р-н, 

с. Поточище, 

вул. Шевченка, 

74  

267  2621683401:01:002:0081  Для 

обслуговування 

адмініст-

ративного 

будинку  

Комунальна, 

Інформація з Держав-

ного реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме 

майно, Державного 

реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру 

заборон відчуження 

об’єктів нерухомого 

майна щодо об’єкту 

нерухомого майна 

№ 212000389 від 

10.06.2020 на підставі 

Закон України «Про 

внесення змін до 

деяких законів 

України щодо 

вдосконалення 

порядку державної 

реєстрації речових 

прав на земельні 

ділянки державної та 

комунальної власності 

у зв’язку з їх 

розмежуванням», серія 

та номер: 233-VІІ, 

виданий 14.05.2013, 

рішення органу 

місцевого 

самоврядування, серія 

та номер: 194-20/2014, 

виданий 11.04.2014, 

видавник: 

Поточищенська 

сільська рада. 

Правокористувач – 

Городенківська 

районна державна 



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  

лікарня ветеринарної 

медицини   

 

Станом на 01.10.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 08 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 об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 75 266,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 37 633,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 37 633,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 7 526,60 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 763,30 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 763,30 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

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

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

майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги, 

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

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) 

в сумі 5 500,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 



у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

в іноземній валюті: 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., 

Городенківський р-н, с. Поточище, вул. Шевченка, 74. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-

Франківськ, вул.Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 

752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях від 23.09.2021 № 848 «Про затвердження протоколу № 3 

засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

Поточищенської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресою: Городенківський 

р-н, с. Поточище, вул. Шевченка, 74». 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-10-000005-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

 



Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 752,66 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 376,33 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 376,33 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі: нежитлове приміщення, А 

загальною площею 43,4 м2,  

за адресою: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Петранка, вул. Грушевського, 143 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: приміщення лікарні ветеринарної медицини, А 

загальною площею 43,4 м2. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Петранка, вул. Грушевського, 

143. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Рожнятівська районна державна лікарня ветеринарної 

медицини, (код за ЄДРПОУ 00699419), адреса: Івано-Франківська обл., смт Рожнятів, вул. Мазепи, 4, 

тел. (03474)20610. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Приміщення 

лікарні 

ветеринарної 

медицини, А 

загальною 

площею 

43,4 м2   

Івано-Франківська 

обл., 

Рожнятівський р-н, 

с. Петранка, 

вул. Грушевського, 

143  

43,4  1954357226248  1220.9 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші  

Інформація з 

Державного 

реєстру речових 

прав на 

нерухоме майно 

та Реєстру прав 

власності на 

нерухоме 

майно, Держав-

ного реєстру 

Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон 

відчуження 

об’єктів 

нерухомого 

майна щодо 

об’єкту 

нерухомого 

майна 

№ 211986602 

від 10.06.2020 

на підставі 

свідоцтва про 

Державна. 

Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів 

та захисту 

споживачів 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774)  



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

право власності, 

серія та номер: 

б/н, виданого 

16.01.2008, 

видавник: 

Петранківська 

сільська рада 

Рожнятівського 

району   

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова цегляна будівля ветлікарні загальною площею 43,4 м2. 

Фундамент бетоний, стіни цегляні, покрівля з шиферу. Наявне електропостачання, опалення пічне. 

Будівля ветлікарні не використовується. 

Інформація щодо земельної ділянки, на якій розташований об’єкт приватизації, відсутня. 

Станом на 01.10.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 08 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 об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 58 381,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 29 190,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 29 190,50 грн (без урахування ПДВ); 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5 838,10 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 919,05 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 919,05 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

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

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

майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги, 

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

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-



Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) 

в сумі 6 500,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

в іноземній валюті: 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., 

Рожнятівський р-н, с. Петранка, вул. Грушевського, 143. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-

Франківськ, вул.Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 

752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях від 23.09.2021 № 849 «Про затвердження протоколу № 3 

засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення 

лікарні ветеринарної медицини за адресою: Рожнятівський р-н, с. Петранка, вул. Грушевського, 143». 



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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000004-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 583,81 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 291,91 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 291,91 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – нежитлових приміщень лікарні ветеринарної медицини у складі: ветлікарня 

загальною площею 81,3 м2, гараж загальною площею 51,4 м2 за адресою: Івано-Франківська 

обл., Рожнятівський р-н, с. Спас, вул. Франка, 1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлові приміщення лікарні ветеринарної медицини у 

складі: ветлікарня загальною площею 81,3 м2, гараж загальною площею 51,4 м2. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Спас, вул. Франка, 1. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Рожнятівська районна державна лікарня ветеринарної 

медицини, (код за ЄДРПОУ 00699419), адреса: Івано-Франківська обл., смт Рожнятів, вул. Мазепи, 4, 

тел. (03474) 20610. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Нежитлові 

приміщення 

лікарні 

ветеринарної 

медицини у 

складі: 

ветлікарня 

загальною 

площею 

81,3 м2, 

гараж 

загальною 

площею 

51,4 м2  

Івано-Фран-

ківська обл., 

Рожнятівський 

р-н, с. Спас, 

вул. Франка І., 

1  

132,7  1954343826248  1220.9 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші  

Інформація з Дер-

жавного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно та 

Реєстру прав 

власності на 

нерухоме майно, 

Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон 

відчуження об’єктів 

нерухомого майна 

щодо об’єкту 

нерухомого майна 

№ 211986602 від 

10.06.2020 на 

підставі свідоцтва 

про право власності, 

серія та номер: б/н, 

Державна. 

Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів 

та захисту 

споживачів 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774)  



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

виданого 16.01.2008, 

видавник: Спаська 

сільська рада 

Рожнятівського 

району  

 

До складу об’єкта приватизації входять: 

Одноповерхова цегляна будівля ветлікарні загальною площею 81,3 м2 (фундамент бетонний, стіни 

цегляні, покрівля з шиферу; наявне електропостачання, опалення пічне). 

Будівля гаража загальною площею 51,4 м2 (фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля з 

шиферу). 

Будівлі не використовуються. 

Інформація щодо земельної ділянки, на якій розташований об’єкт приватизації, відсутня. 

Станом на 01.10.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 08 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 об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 163 931,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 81 965,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 81 965,50 грн (без урахування ПДВ); 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 16 393,10 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 8 196,55 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 8 196,55 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

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

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

майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату послуги, 

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

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-



Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) 

в сумі 6 500,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

в іноземній валюті: 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozoпoprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., 

Рожнятівський р-н, с. Спас, вул. Франка, 1. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-

Франківськ, вул.Василіянок, 48, ІІІ поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 

752367. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях від 23.09.2021 № 847 «Про затвердження протоколу № 3 

засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення 

лікарні ветеринарної медицини за адресою: Рожнятівський р-н, с. Спас, вул. Франка, 1». 



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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000005-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 1 639,31 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 819,66 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 819,66 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«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 Чернівецькій області Регіонального 

відділення  

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

областях про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами  

об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – лазні 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

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

вул. Мічуріна, 14. 

Балансоутримувач: відсутній. 

Рівень будівельної готовності – 3 %. 

Відомості про об’єкт 

Назва   
Адреса  

розташування   

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Об’єкт 

незавершеног

о 

будівництва – 

лазня  

Чернівецька 

обл., 

Дністровськи

й р-н 

(Хотинський 

р-н), 

с. Гордівці, 

вул. Мічуріна

, 14  

58,0  937510373250  Незавершене 

будівництво, 

об’єкт 

житлової 

нерухомості  

Витяг з Державного 

земельного кадастру 

про земельну 

ділянку, серія та 

номер: НВ-

7301477072016, 

виданий 10.05.2016 

видавник: відділ 

Держгеокадастру у 

Хотинському районі 

Чернівецької 

області; наказ серія 

та номер : 262, 

виданий 20.02.2009, 

видавник: Фонд дер-

жавного майна 

України; довідка, 

серія та номер: 730, 

виданий 21.04.2016, 

видавник:Чернівецьк

Державна, 

держава в 

особі Регіо-

нального 

відділення 

Фонду дер-

жавного 

майна 

України по 

Чернівецькі

й області, 

код 

ЄДРПОУ 

21432643, 

країна 

реєстрації: 

Україна  



Назва   
Адреса  

розташування   

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

е міське комунальне 

бюро технічної 

інвентаризації;наказ, 

серія та номер: 340-

П, виданий 

20.12.2013, 

видавник: Регіональ-

не відділення Фонду 

державного майна 

України по 

Чернівецькій 

області; довідка, 

серія та номер:15, 

виданий 07.04.2016, 

видавник: 

Рукшинська сільська 

рада Хотинського 

району Чернівецької 

області  

 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельно

ї ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності,  

підстава на право 

користування 

земельною ділянкою,  

інформація про 

обтяження  

Об’єкт 

незавершеног

о 

будівництва – 

лазня  

Чернівецька 

обл., 

Дністровськи

й р-н 

(Хотинський 

р-н), 

с.Гордівці, 

вул. Мічуріна, 

14  

0,0224 га  7325081000:02:003:031

0  

Для 

будівництва та 

обслуговуванн

я будівель 

закладів 

побутового 

обслуговуванн

я  

Державна, держава в 

особі Регіонального 

відділення Фонду 

державного майна 

України по 

Чернівецькій області. 

Витяг з Державного 

земельного кадастру 

про земельну 

ділянку, серія та 

номер : НВ-

7301477072016, 

виданий 10.05.2016 

видавник: відділ 

Держгеокадастру у 

Хотинському районі 

Чернівецької області; 

наказ серія та номер 

:262, виданий 

20.02.2009, видавник: 

Фонд державного 

майна України; 

довідка, серія та 



Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельно

ї ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності,  

підстава на право 

користування 

земельною ділянкою,  

інформація про 

обтяження  

номер: 730, виданий 

21.04.2016, 

видавник:Чернівецьк

е міське комунальне 

бюро технічної 

інвентаризації;наказ, 

серія та номер: 340-

П,виданий 

20.12.2013, видавник: 

Регіональне 

відділення Фонду 

державного майна 

України по 

Чернівецькій області. 

Обтяжень на 

земельну ділянку 

немає  

 

Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 08.11.2021. 

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 незавершеного будівництва – лазні здійснюється відповідно до вимог Закону 

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

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – лазні повинен відповідати вимогам, передбаченим 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 3031,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1515,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

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

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 303,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 151,55 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 151,55 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

приватизації (договір від 16.03.2021 № 39/03) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений 

в договорі купівлі-продажу, в сумі 8000,00 грн (без урахування ПДВ) протягом 30 днів з дня 

підписання договору купівлі-продажу об’єкта. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

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

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти). 

в іноземній валюті: 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адмі-

ністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 15.45 за місцем його розташування за адресою: 

Чернівецька обл., Дністровський р-н (Хотинський р-н), с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

вул. Василіянок, 48, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html. 

Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок (0372) 51-86-60. Адреса 

електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua. 

 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального 

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

областях від 28.09.2021 № 258 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу 

об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – лазні». 

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

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

Період між аукціоном: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 календарних днів; 

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

подальшого подання цінових пропозицій: 35 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 30,31 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 15,16 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 15,16 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

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 – групи інвентарних 

об’єктів (470 шт.) у складі: автолавка (80 шт.); дегазаційний комплект (2 шт.); ІДК (6 шт.); 

індивідуальний пакет (50 шт.);  

комплект ІДК (6 шт.); костюм Л1 (3 шт.); ноші санітарні (3 шт.); протигаз (217 шт.); респіратор 

(89 шт.); стовпчики сигнальні (10 шт.); санітарні сумки (4 шт.), за адресою: Волинська обл.,  

м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 239 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів (470 шт.) у складі:  

автолавка (80 шт.); дегазаційний комплект (2 шт.); ІДК (6 шт.); індивідуальний пакет (50 

шт.); комплект ІДК (6 шт.); костюм Л1 (3 шт.); ноші санітарні (3 шт.); протигаз (217 шт.);  

респіратор (89 шт.); стовпчики сигнальні (10 шт.); санітарні сумки (4 шт.)  

(далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 239. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Володимир-Волинське АТП-10762» (код за ЄДРПОУ 05461071), адреса: Волинська обл., 

м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 239, тел. (03342) 22872. 

Майно перебуває у задовільному стані, не використовувалось. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

 

 

 

 



ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 04 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, 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 (із змінами). 

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

України «Про приватизацію державного та комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 11 079,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 5539,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 5539,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1107,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 553,95 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 553,95 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

Львівській, Закарпатській та Волинській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 

приватизації у сумі 2745,76 грн (дві тисячі сімсот сорок п’ять гривень 76 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за 

придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

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

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску). 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42899921 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: 

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

 

 



Інші відомості: 

повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта приватизації здійснюється протягом 30 днів з 

дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»). 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, за місцем його розташування за адресою: 

Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 239. 

Відповідальна особа балансоутримувача: Шимчук Микола Миколайович, тел: (050) 5618026. 

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 27.09.2021 № 500. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000003-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 110,79 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 55,40 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 55,40 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. 

 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях  

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража загальною площею 24,3 м2  

за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, смт Диканька, вул. Дружби, 1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гараж загальною площею 24,3 м2. 

Місцезнаходження: Полтавська обл., Диканський р-н, смт Диканька, вул. Дружби, 1. 

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

(код за ЄДРПОУ 02361892), адреса: 36039, м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, телефон для довідок 

(0532) 500756. 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

Гараж 

загальною 

площею 

24,3 м2  

Полтавська 

обл., 

Диканський 

р-н, 

смт Диканька, 

вул. Дружби, 

1  

24,3  2290662353210  1242.1 

Гаражі 

наземні  

Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності від 15.02.2021, 

індексний номер витягу 

244314396, дата держав-

ної реєстрації 

10.02.2021, номер запису 

про право власності 

40545519  

Державна 

власність. 

Державна 

служба 

статистики 

України, 

(код за 

ЄДРПОУ 

37507880)  

 

Об’єкт приватизації – гараж загальною площею 24,3 м2, 1979 року побудови, інженерні 

комунікації відсутні. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділялася. 

Об’єкт не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

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 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 гаража загальною площею 24,3 м2 за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, 

смт Диканька, вул. Дружби, 1 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 2 113,26 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1056,63 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1056,63 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 211,33 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 105,67 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 105,67 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

 



4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

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

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

областях 

Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23 

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

розташування об’єкта: Полтавська обл., Диканський р-н, смт Диканька, вул. Дружби, 1, доступ до 

об’єкта не обмежений. 

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

Станіславівна, тел. (0532) 500756. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. 

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 

13.00. 

Контактна особа організатора аукціону – Корж Світлана. Телефон для довідок (0532) 500612. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 24.09.2021 № 1014. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-19-000007-1. 

 



Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 21,13 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 10,57 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 10,57 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій у кількості 6 

162 080 штук, що становить 48,0212 % статутного капіталу Приватного акціонерного 

товариства «Хлібозавод «Залізничник» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій Приватного акціонерного 

товариства «Хлібозавод «Залізничник» (далі – ПрАТ«Хлібозавод «Залізничник», товариство) 

у кількості 6 162 080 штук, що становить 48,0212 % статутного капіталу товариства. 

Місцезнаходження: 42601, Сумська область, м. Тростянець, пров. Гаївський, 2б. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 23050348. 

Розмір статутного капіталу товариства: 3 208 000,00 грн. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021 – 2 особи. 

Основним видом діяльності за КВЕД: 

10.71 – виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських 

виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання. 

Виробнича діяльність ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» не здійснюється понад 10 років. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг), тис. грн 

Продукція (роботи, послуги)  За 2020 рік  І півріччя 2021 року  

Оренда основних засобів (ТОВ «лайфселл»)  63,732  38,2392  

Оренда основних засобів (ПП «Зеніт»)  25,25  –  

Реалізація будівельних матеріалів, що були у 

вжитку  

8,65253  26,4608  

Реалізація запчастин до бурового обладнання  71,500  –  

Разом  169,13453  64,7  

 

 

 

 

 

 



Основні показники  

господарської діяльності підприємства  

за останні три роки 

№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  

2018 

р.  
2019 р.  2020 р.  

І 

півріччя 

2021 р.  

1.  Активи (форма № 1, рядок 1300)  тис. грн  1131,2  873,9  769,0  787,6  

1.1  Необоротні активи  тис. грн  862,0  773,0  716,0  688,0  

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  862,0  773,0  716,0  688,0  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн  –  –  –  –  

1.2  Оборотні активи  тис. грн  269,2  100,9  53,0  99,6  

1.2.1  запаси  тис. грн  132,6  37,3  47,0  90,2  

1.2.2  сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, 

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

тис. грн  131,6  58,6  0,5  2,9  

1.2.3  гроші (форма № 1, рядок 1165)  тис. грн  5,0  5,0  5,5  6,5  

2.  Пасиви  тис. грн  1131,2  873,9  769,0  787,6  

2.1  Власний капітал (форма № 1, рядок 11495)  тис. грн  (-

982,1)  

(-

1459,8)  

(-

1684,5)  

(-1748,1)  

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

2.3  Поточні зобов’язання, в тому числі:  тис. грн  1213,3  2333,7  2417,5  2535,7  

2.3.1  поточна кредиторська заборгованість сумарна 

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

тис. грн  1213,3  2333,7  2417,5  2535,7  

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  188,9  204,5  169,1  64,7  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  188,9  204,5  169,1  64,7  

3.2  Інші операційні доходи  тис. грн  –  –  –  –  

3.3  Інші фінансові доходи  тис. грн  –  –  –  –  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн  302,9  682,2  357,8  164,3  

4.1  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  180,5  179,8  142,3  59,3  

4.2  Адміністративні витрати  тис. грн  –  –  –  –  

4.3  Витрати на збут  тис. грн  –  –  –  –  

4.4  Інші операційні витрати  тис. грн  122,4  502,4  215,5  102,5  

4.5  Інші витрати  тис. грн  –  –  –  2,5  

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

5.  Чистий прибуток (збиток)  +,-  тис. грн  -114,0  -477,7  -188,7   

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  2  2  2  2  



№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  

2018 

р.  
2019 р.  2020 р.  

І 

півріччя 

2021 р.  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн  –  15,7  16,0  10,8  

8.  Середньомісячна заробітна плата  грн   7850  8000  5400  

 

Заборгованість із заробітної плати, перед бюджетом, прострочена кредиторська заборгованість 

станом на 30.06.2021 відсутня. 

Відомості про об’єкти 

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса 

розташування   
Загальна площа (м2)  

Форма власності 

та власник  

Виробничий корпус (Літ. Б)  Сумська 

область, 

м. Тростянець, 

провулок 

Гаївський, 2б  

2491,9  Колективна, 

ПрАТ «Хлібозавод 

«Залізничник»  
Службово-побутовий 

корпус (Літ. А)  

787,6  

Залізнична рампа (Літ З)  73,7  

Насосна (Літ М)  14,5  

Артсвердловина  50 пог. м, діаметр 108 мм  

Водонапірна вежа  Діаметр 2,5 м, висота 15 м  

Труба димова цегляна  Діаметр знизу 2,5 м, діаметр зверху 

1,2 м, висота 30 м  

Огорожа залізобетонна  250 пог. м, висота 2 м  

Підстанція  –  

 

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  

Сумська 

область, 

м. Тростянець, 

провулок 

Гаївський, 2б  

18626   5925010100:00:028:0025  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

Комунальна. Перебуває 

в строковому платному 

користуванні. Договір 

оренди землі від 

06.04.2017 укладено на 

36 років. Інформація з 

Державного реєстру 

прав на нерухоме майно 

та Реєстру прав 

власності на нерухоме 

майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон 

відчуження об’єктів 

нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого 

майна, номер 

інформаційної довідки 



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  

273378257 від 

06.09.2021  

 

Інформація про договори оренди  

станом на 30.06.2021 

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)  

ТОВ «лайфселл» 

відповідно до 

додаткової угоди  

Частина димової 

труби 

та залізобетонних 

блоків  

4   Для розміщення 

телекомунікаційного 

та іншого 

обладнання  

01.04.2010 

№ SU380 

до 30.11.2021  

1327,75  

 

Станом на 30.06.2021 на балансі ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» майно, яке не увійшло до його 

статутного капіталу, не обліковується. 

ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» не має шкідливого виробництва, викидів та скидів 

забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: аукціон в електронній формі буде проведено 

05.11.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», що становить 48,0212 % 

статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог: 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон); Порядку 

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

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

року № 432 (із змінами). 

Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», що становить 48,0212 % 

статутного капіталу товариства повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

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

зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або 

опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи 

перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта 



господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання 

дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 

правонаступництво щодо акцій (часток), придбаних у процесі приватизації, які належали державі 

(територіальній громаді) в майні суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю держав-

них (комунальних) підприємств, підтверджуються договором купівлі-продажу. 

Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», що є випущеними у 

бездокументарній формі, повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах у обраній ним 

депозитарній установі. 

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

протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами: 3 906 586,00 грн (три мільйони дев’ятсот шість тисяч п’ятсот вісімдесят шість 

гривень 00 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 1 953 293,00 грн (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят три 

тисячі двісті дев’яносто три гривні 00 копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 1 953 293,00 грн (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті дев’яносто три 

гривні 00 копійок). 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами: 390 658,60 грн (триста дев’яносто тисяч шістсот п’ятдесят вісім гривень 60 

копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 195 329,30 грн (сто дев’яносто п’ять тисяч триста двадцять 

дев’ять гривень 30 копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 195 329,30 грн (сто дев’яносто п’ять тисяч триста двадцять дев’ять гривень 30 копійок). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті гривень 00 копійок). 

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 

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

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

договорі купівлі-продажу) в сумі 36 500,00 гривень без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 



Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

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

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

in foreign currency: Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and 

Sumy regions 

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

purpose: (it is obligatory to indicate for what) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

дні: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 за місцем його 

розташування за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, пров. Гаївський, 2б. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: керівник ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» – Рєзнік Іван 

Степанович,  

тел. 044-379-11-79, факс 05458-6-91-01, e-mail: boromlja@ukr.net. 

Організатор аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській 

та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23. 

Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. 

Перерва на обід з 12.00 до 13.00. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 

управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Сумській області Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32, admin_59@spfu.gov.ua. 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 28.09.2021 № 766. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ: UA-AR-P-2018-

07-26-000042-3. 

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 (1 % від стартової ціни об’єкта приватизації) для: 

аукціону з умовами: 39065,86 грн (тридцять дев’ять тисяч шістдесят п’ять гривень 86 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 19532,93 грн (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот тридцять дві 

гривні 93 копійки); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій 19532,93 грн (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот тридцять дві гривні 93 копійки). 

 

 



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. 

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

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

http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої можна отримати шляхом укладання договору з 

органом приватизації щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про 

об’єкт приватизації. 

 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі насосної станції загальною 

площею 32,4 м2 за адресою: 34100, Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88,  

що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Дубровицьке ВО «Райагротехсервіс»,  

код за ЄДРПОУ 906829 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля насосної станції загальною площею 32,4 м2. 

Місцезнаходження: 34100, Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88. 

Балансоутримувач відсутній. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма власності  

та власник  

Будівля 

насосної 

станції 

загальною 

площею 

32,4 м2  

34100, 

Рівненська 

обл., 

м. Дубровиця, 

вул. Гагаріна, 

88  

32,4  1436380556218  22229 – 

споруди 

місцевих 

трубопровідних 

систем інші  

Витяг з 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

№ 208323658 

від 

06.05.2020  

Державна, в особі 

Регіонального 

відділення Фонду 

державного майна 

України по 

Рівненській та 

Житомирській 

областях (код за 

ЄДРПОУ 42956062)  

 

Земельна ділянка під об’єктом не сформована. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 08 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 хвилин для 

проведення електронного аукціону. 

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

Приватизація будівлі насосної станції загальною площею 32,4 м2 за адресою: 34100, Рівненська 

обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 88 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна»; «Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 60 200,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 30 100,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 30 100,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 6020,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 3010,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3010,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

поточного року – 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

об єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 

майна України по Рівненській та Житомирській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом 

оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об'єкта приватизації, на рахунок 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 3700,00 гривень (без урахування ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

В національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

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

Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42956062 

в іноземній валюті: 

в іноземній валюті EUR: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

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

Назва банку кореспондента: 



DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або 

UNICREDIT BANK AG, MUNICH, 

SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або 

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria 

SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

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

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

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK 

SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або 

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

SWIFT: CHAS US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або 

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA 

SWIFT: BKTR US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 04094227 

або 

The Bank of New York Mellon, New York, USA 

SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для спплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: вул. Петра Могили, 24, м. Рівне, 33001, 

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

Контактна особа – Миронюк Марія Миколаївна, тел.(0362) 68-36-93. 

Телефон для довідок (0362) 68-40-07; e-mail:rivne@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої 

приватизації» від 27 вересня 2021 року № 1003. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID: UA-AR-P-2021-02-11-000002-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 



Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 602,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 301,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 301,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінці операторів 

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража, літ. Б, площею 

104,3 м2 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, м. Новоград-Волинський, 

вул. Героїв АТО, 2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гараж, літ. Б, площею 104,3 м2. 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, м. Новоград-Волинський, 

вул. Героїв АТО, 2. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Новоград-Волинське управління Державної 

казначейської служби України Житомирської області (код за ЄДРПОУ 37808366), адреса: 11700, 

Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв АТО, 2, 

тел. (04141) 3-54-01. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма власності 

та власник  

Гараж, 

літ. Б, 

площею 

104,3 м2   

Житомирська 

обл., 

Новоград-

Волинський 

р-н, м. Ново-

град-Волин-

ський, 

вул. Героїв 

АТО, 2  

104,3  785021018110  1242.1 гаражі 

наземні  

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

про реєстрацію права 

власності від 

27.08.2020, індексний 

номер витягу 

221732009, номер 

запису про право 

власності/довірчої 

власності 12193867, 

дата державної 

реєстрації 19.11.2015  

Державна, держ-

ава Україна, в 

оперативному 

управлінні 

Новоград-

Волинського 

управління Дер-

жавної 

казначейскої 

служби України 

Житомирської 

області (код за 

ЄДРПОУ 

37808366)   

 

Об’єкт приватизації складається з 4 приміщень зі спільними стінами та окремими входами 

площами 24,4 м2, 17,2 м2, 37,6 м2, 25,1 м2. Рік побудови – 1969. 

Фундамент – бетонні блоки; стіни цегляні; покрівля – шифер; перекриття – залізобетон, дерево; 

підлога бетонна. Наявне електропостачання. 

Приміщення не використовується протягом тривалого періоду та потребує капітального ремонту. 

 

 



Відомості про земельну ділянку 

 Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки (м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

Житомирська 

обл., 

Новоград-

Волинський 

р-н, 

м. Новоград-

Волинський, 

вул. Героїв 

АТО, 2  

2150 (на цій 

площі 

розташовані 

нежитлові 

будівлі 

Новоград-

Волинського 

УДКСУ, у т. 

ч. гараж)  

1811000000:00:014:0428  03.01 Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

органів держав-

ної влади та 

місцевого 

самоврядування  

Державна, власник – 

Житомирська обласна 

державна адмініст-

рація (код за ЄДРПОУ 

00022489), 

правокористувач – 

Новоград-Волинське 

управління державної 

казначейської служби 

України 

Житомирської області 

(код за ЄДРПОУ 

37808366), державний 

акт на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

(серія ЯЯ № 070994 

від 26.10.2012  

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

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 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 гаража, літ. Б, площею 104,3 м2 за адресою: Житомирська обл., Новоград-

Волинський р-н, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв АТО, 2 здійснюється відповідно до вимог 

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

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

продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі 

змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 7624,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 3812,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3812,20 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 762,44 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 381,22 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 381,22 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 42956062 

в іноземній валюті EUR: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

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

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

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

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA SWIFT: CHAS US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA SWIFT: BKTR US 33 Номер 

кореспондентського рахунка: 04094227 

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

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

 



Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Левицька Аліна Іванівна, тел. (093) 643-31-13. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, 

вул. Петра Могили, 24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Житомирській області, час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. 

Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, тел. (0412) 420-418, е-mail: ztfdmu@gmail.com. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної 

комісії з продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях від 24.09.2021 № 1041. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-17-000004-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 76,24 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 38,12 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 38,12 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області про 

приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража під літ. «Б» загальною 

площею 27,6 м2 та оглядової ями під літ. «В» за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, 

вул. Старопоштова,  

будинок 39-А, гараж 12 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: Гараж під літ. «Б» загальною площею 27,6 м2  

та оглядова яма під літ. «В». 

Місцезнаходження: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, будинок 39-А, гараж 12. 

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

(код за ЄДРПОУ 02362629), адреса: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, тел. (057)706-26-16. 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

призначення  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Гараж під 

літ. «Б» 

загальною 

площею 

27,6 м2 та 

оглядова 

яма під 

літ. «В»  

Харківська обл., 

м. Ізюм, 

вул. Старопоштова, 

будинок 39-А, 

гараж 12  

27,6  2173909263104  1220.1 

Будівлі 

органів дер-

жавного та 

місцевого 

управління  

Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності від 

22.09.2020 

№ 224963393, Витяг 

з Єдиного реєстру 

об’єктів державної 

власності щодо дер-

жавного майна від 

25.03.2019 № 10-15-

5726   

Державна, 

Державна 

служба 

статистики 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37507880)  

 

Об’єкт приватизації – нежитлова будівля гаража під літ. «Б» загальною площею 27.6 м2 з 

оглядовою ямою під літ. «В». Рік побудови – 1970. Фундамент: гараж бетонний, оглядова яма – 

копка котловану, стіни цегляні, перекриття дерев’яні. Висота гаража – 3,25 м, оглядової ями – 1,5 м. 

В будівлі передбачене, але відключене енергопостачання. Будівля не експлуатується тривалий час. 

Загальний технічний стан будівлі визначається як такий, що потребує ремонтних робіт для 

подальшої експлуатації, знос – 43%. 

Гаражний бокс розташований на вул. Старопоштовій, яка знаходиться поблизу центральної 

частини міста. Поруч з об’єктом приватизації побудовані об’єкти соціальної інфраструктури: школа, 

АТБ – маркет, ринок. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 04 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, електронному аукціо-

ні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

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

електронного аукціону. 

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

зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

проведення електронного аукціону. 

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

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

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

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

 

 

 



СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 18700,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 9350,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 9350,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1870,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 935,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 935,00 грн (без урахування ПДВ) 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

Харківській області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража під літ. «Б» загальною площею 27,6 м2 та 

оглядової ями під літ. «В» за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, будинок 39-А, 

гараж 12, у розмірі 2699,00 грн (дві тисячі шістсот дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області 

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ 

Код ЄДРПОУ 44223324 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області,  

код за ЄДРПОУ 44223324 

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка: UA243510050000025200867496000 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

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

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

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

SWIFT–код: BNPAUS3N 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

приватизації: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, будинок 39-А, гараж 12. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській 

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

www.spfu.gov.ua, тел. (057)  

700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 

12.00 до 12.45. 



Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта,– Шпортак Наталія Юріївна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: 

kharkiv@spfu.gov.ua. 

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 Харківській області від 

27.09.2021 № 01009. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-01-000004-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 187,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 93,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 93,50 гривень. 

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

ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації 

державної власності – окремого майна – підвального приміщення адмінбудівлі площею 

338,1 м2, розташованого за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, 

вул. Олександрівська (Володарського), 32, що перебуває на балансі Головного управління 

Пенсійного фонду України в Херсонській області (код ЄДРПОУ 21295057) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: підвальне приміщення адмінбудівлі площею 338,1 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, вул. Олександрівська 

(Володарського), 32. 

Найменування балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській 

області (код ЄДРПОУ 21295057), юридична адреса: вул. 28 Армії, 6, м. Херсон, 73036, тел.: (0552) 

35-39-80; 35-47-82. 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт приватизації  

(нерухоме майно) 

Назва   Підвальне приміщення адмінбудівлі   

Адреса розташування   
Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, 

вул. Олександрівська (Володарського), 32  

Загальна площа  338,1 м2  

Реєстраційний номер  1296999065247  

Функціональне 

використання  

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші.  

Підстава виникнення права 

власності  

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 22.02.2018, індексний номер витягу 

114901029.   

Форма власності та власник  
Державна, Головне управління Пенсійного фонду України в 

Херсонській області, код ЄДРПОУ 21295057.  

 

Опис об’єкта: підвальні приміщення загальною площею 338,1 м2, розташовані в чотириповерховій 

адміністративній будівлі, не використовуються, перебувають у незадовільному стані. Фундамент, 

стіни, перекриття та підлога залізобетонні. Інформація про інженерні комунікації відсутня. 

Відомості про земельну ділянку: відсутні. 

Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта 

приватизації, не укладались. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: аукціон в електронній формі буде проведено 

28.10.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – підвального 

приміщення адмінбудівлі площею 338,1 м2, розташованого за адресою: Херсонська обл., 

Скадовський р-н, м. Скадовськ, вул. Олександрівська (Володарського), 32, здійснюється відповідно 

до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». Аукціон 

проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені 

частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 

18.01.2018 № 2269-VIII. 

 

 

 

 

 



СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 

аукціону без умов: 811 343,88 грн (вісімсот одинадцять тисяч триста сорок три гривні 88 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 405 671,94 грн (чотириста п’ять тисяч шістсот сімдесят одна 

гривня 94 копійки); 

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

405 671,94 грн (чотириста п’ять тисяч шістсот сімдесят одна гривня 94 копійки). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для: 

аукціону без умов: 81 134,39 грн (вісімдесят одна тисяча сто тридцять чотири гривні 39 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 40 567,19 грн (сорок тисяч п’ятсот шістдесят сім гривень 19 

копійок); 

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

40 567,19 грн (сорок тисяч п’ятсот шістдесят сім гривень 19 копійок). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200, 00 грн (одна тисяча двісті гривень 00 копійок). 

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

протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. 

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен 

підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка 

потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 

внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж-

аних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається 

заява на участь у приватизації. 

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 

Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аукціону 

реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону та 

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

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 

електронного аукціону гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів з дня опублікування 

договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 

продажу об’єкта приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 21295778 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: місто Херсон, проспект Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400 

Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 

Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 

МФО 351005 

Код ЄДРПОУ: 21295778 



Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 

Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine 

Account: UA643510050000025305218539400 

Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 

Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine 

MFO 351005 

SWIFT: KHABUA2K 

Code YeDRPOU: 21295778 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити у робочі дні з 11.00 до 

12.00 за місцем його розташування: Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, 

вул. Олександрівська (Володарського), 32, за попереднім узгодженням з контактною особою від 

Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці 

Крим та м. Севастополі. 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка відповідає за забезпечення можливості огляду 

об’єкта: Шерстюк Світлана Вікторівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Контактна особа Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області, яка 

відповідає за забезпечення можливості огляду об’єкта: Кожуковська Олена Олексіївна, тел. ( + 380) 

95-902-95-03. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, 

Телефон для довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 

необхідно в письмовій формі звернутись до Регіонального відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 

проспект Ушакова, 47 не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати проведення аукціону. 

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 

15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт: www.spfu.gov.ua. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та 

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

державного майна України: http://www.privatization.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі від 27.04.2021 № 317 «Про затвердження протоколу засідання 

аукціонної комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності – окремого 

майна – «Підвальне приміщення адмінбудівлі площею 338,1 м2». 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій 

системі:  

UA-AR-P-2021-03-01-000001-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 22 календарних дні; 

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

подальшого подання цінових пропозицій: 22 календарних дні. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов: 8 113,44 грн (вісім тисяч сто тринадцять гривень 44 копійки); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 4 056,72 грн (чотири тисячі п’ятдесят шість гривень 72 

копійки); 

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

4 056,72 грн (чотири тисячі п’ятдесят шість гривень 72 копійки). 



Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації 

державної власності – окремого майна – аеродинамічної лабораторії, літ. Ж, загальною площею 

582,2 м2 за адресою: вул. Степова,15В, с. Рибальче, Голопристанський р-н, Херсонська обл., 

що перебуває на балансі Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код за 

ЄДРПОУ 01039040) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: аеродинамічна лабораторія, літ. Ж, загальною площею 

582,2 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Степова,15В, с. Рибальче, Голопристанський р-н, Херсонська обл. 

Найменування балансоутримувача: Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код 

за ЄДРПОУ 01039040), юридична адреса: вул. Торгова, 37, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 46-04-56. 

Відомості про об’єкт приватизації  

(нерухоме майно) 

Назва   Аеродинамічна лабораторія, літ. Ж, загальною площею 582,2 м2  

Адреса розташування   Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Рибальче, вул. Степова, 15В  

Загальна площа  582,2 м2  

Реєстраційний номер  1004637065223  

Функціональне 

використання  

1251 Будівлі промислові та склади  

Підстава виникнення 

права власності  

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 204271168.Дата реєстрації: 11.03.2020. Номер 

запису: 35952141.Наказ, серія та номер: 60-Б, виданий 05.07.2018 Держав-

ним агентством водних ресурсів України; акт приймання – передачі 

нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 01.03.2019 Державним 

агентством водних ресурсів України  

Форма власності 

та власник  

Державна, Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код за 

ЄДРПОУ 01039040)  

 

Опис об’єкта: аеродинамічна лабораторія – двоповерхова будівля, рік побудови – 1985. Фундамент 

бетонний, стіни та перегородки з цегли, з/б перекриття, підлога цементна, дах та покрівля шиферні. 

Об’єкт приватизації розташований на відстані 88 км від обласного центру – м. Херсон та 43 км від 

колишнього районного центру – м. Гола Пристань. Під’їзні шляхи мають зруйноване асфальтоване 

покриття, що переходить у ґрунтові дороги. 

Земельна ділянку окремо не виділена. 

Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта 

приватизації, не укладались. 

 

 

 



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: аукціон в електронній формі буде проведено 04. 

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 без умов, аукціоні із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – аеродинамічної 

лабораторії, літ. Ж, загальною площею 582,2 м2 за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, 

с. Рибальче, вул. Степова, 15В здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна». Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення 

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII. 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені 

частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 

18.01.2018 № 2269-VIII. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 

аукціону без умов: 33 890 грн (тридцять три тисячі вісімсот дев’яносто гривень 00 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 16 945 грн (шістнадцять тисяч дев’ятсот сорок п’ять гривень 

00 копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 16 

945 грн (шістнадцять тисяч дев’ятсот сорок п’ять гривень 00 копійок). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для: 

аукціону без умов: 3 389 грн (три тисячі триста вісімдесят дев’ять гривень 00 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 1 694,50 грн (одна тисяча шістсот дев’яносто чотири гривні 

50 копійок); 

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

1 694,50 грн (одна тисяча шістсот дев’яносто чотири гривні 50 копійок). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті гривень 00 копійок). 

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

протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. 

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен 

підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка 

потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 

внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж-

аних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається 

заява на участь у приватизації. 

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 



Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 

Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аукціону 

реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону та 

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

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 

електронного аукціону гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів з дня опублікування 

договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 

продажу об’єкта приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 21295778 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: місто Херсон, проспект Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400 

Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 

Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 

МФО 351005 

Код ЄДРПОУ: 21295778 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 

Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine 

Account: UA643510050000025305218539400 

Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 

Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine 

MFO 351005 

SWIFT: KHABUA2K 

Code YeDRPOU: 21295778 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити у робочі дні за місцем 

його розташування: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Рибальче, вул. Степова, 15В за 

попереднім узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення Фонду державного 

майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 

огляду об’єкта: Скороход Вікторія Григорівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Контактна особа Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, яка є відповідальною 

за забезпечення можливості огляду об’єкта: Федченко Дмитро Вікторович, тел. ( + 0380) 953187813. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, 

Телефон для довідок: (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 

15.45; вебсайт: www.spfu.gov.ua. 

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 

необхідно в письмовій формі звернутись до Організатора аукціону не пізніше ніж за 2 робочих дні до 

дати проведення аукціону. 



З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та 

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

державного майна України: http://www.privatization.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі від 01.06.2021 № 415 «Про затвердження протоколу засідання 

аукціонної комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності – окремого 

майна – «Аеродинамічна лабораторія, літ. Ж, загальною площею 582,2 м2». 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-11-000010-3. 

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: 338,90 грн (триста тридцять вісім гривень 90 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 169,45 грн (сто шістдесят д’евять гривень 45 копійок); 

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

169,45 грн (сто шістдесят д’евять гривень 45 копійок). 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації 

державної власності – окремого майна – складу малоцінного інвентарю, літ З, загальною 

площею 360,8 м2, за адресою: вул. Степова, 15В, с. Рибальче, Голопристанський р-н, 

Херсонська обл., що перебуває на балансі Басейнового управління водних ресурсів нижнього 

Дніпра (код за ЄДРПОУ 01039040) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: склад малоцінного інвентарю, літ. З,  

загальною площею 360,8 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Степова,15В, с. Рибальче, Голопристанський р-н, Херсонська обл. 

Найменування балансоутримувача: Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код 

за ЄДРПОУ 01039040), юридична адреса: вул. Торгова,37, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 46-04-56. 

Відомості про об’єкт приватизації  

(нерухоме майно) 

Назва   Склад малоцінного інвентарю, літ З, загальною площею 360,8 м2  

Адреса розташування   Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Рибальче, вул. Степова, 15В  

Загальна площа  360,8 м2  

Реєстраційний номер  1004637065223  

Функціональне 

використання  

1251 Будівлі промислові та склади  

Підстава виникнення 
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 204271168. Дата реєстрації: 11.03.2020. 



права власності  Номер запису: 35952141. Наказ, серія та номер: 60-Б, виданий 05.07.2018 

Державним агентством водних ресурсів України; акт приймання – 

передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 01.03.2019 Дер-

жавним агентством водних ресурсів України  

Форма власності 

та власник  

Державна, Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра (код 

за ЄДРПОУ 01039040)  

 

Опис об’єкта: склад малоцінного інвентарю, літ. З – одноповерхова будівля загальною площею 

360,8 м2, рік побудови – 1985. Фундамент бетонний, стіни та перегородки з цегли, з/б перекриття, 

підлога цементна, дах та покрівля шиферні. 

Об’єкт приватизації розташований на відстані 88 км від обласного центру – м. Херсон та 43 км від 

колишнього районного центру – м. Гола Пристань. Під’їзні шляхи мають зруйноване асфальтоване 

покриття, що переходить у ґрунтові дороги. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта 

приватизації, не укладались. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: аукціон в електронній формі буде проведено 

04.11. 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 без умов, аукціоні із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – складу 

малоцінного інвентарю, літ. З, загальною площею 360,8 м2 за адресою: Херсонська обл., 

Голопристанський р-н, с. Рибальче, вул. Степова, 15В здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». Аукціон проводиться відповідно до 

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

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 

№ 432 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII. 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені 

частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 

18.01.2018 № 2269-VIII. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 

аукціону без умов: 4 333 грн (чотири тисячі триста тридцять три гривні 00 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 2 166,50 грн (дві тисячі сто шістдесят шість гривень 50 

копійок); 

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

2 166,50 грн (дві тисячі сто шістдесят шість гривень 50 копійок). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для: 

аукціону без умов: 433,30 грн (чотириста тридцять три гривні 30 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 216,65 грн (двісті шістнадцять гривень 65 копійок); 



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

216,65 грн (двісті шістнадцять гривень 65 копійок). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті гривень 00 копійок). 

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

протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. 

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен 

підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка 

потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 

внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж-

аних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається 

заява на участь у приватизації. 

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 

Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аукціону 

реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону та 

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

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 

електронного аукціону гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів з дня опублікування 

договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 

продажу об’єкта приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 21295778 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: місто Херсон, проспект Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400 

Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 

Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 

МФО 351005 

Код ЄДРПОУ: 21295778 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 

Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine 

Account: UA643510050000025305218539400 

Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 

Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine 

MFO 351005 

SWIFT: KHABUA2K 

Code YeDRPOU: 21295778 

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



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити у робочі дні за місцем 

його розташування: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Рибальче, вул. Степова 15В, за 

попереднім узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення Фонду державного 

майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 

огляду об’єкта: Скороход Вікторія Григорівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Контактна особа Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, яка є відповідальною 

за забезпечення можливості огляду об’єкта: Федченко Дмитро Вікторович, тел. ( + 0380) 953187813. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, 

Телефон для довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 

15.45; вебсайт: www.spfu.gov.ua. 

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 

необхідно в письмовій формі звернутись до Організатора аукціону не пізніше ніж за 2 робочих дні до 

дати проведення аукціону. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та 

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

державного майна України: http://www.privatization.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі від 01.06.2021 № 416 «Про затвердження протоколу засідання 

аукціонної комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності – окремого 

майна – «Склад малоцінного інвентаря, літ. З, загальною площею 360,8 м2». 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-11-0000012-3. 

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: 43,33 грн (сорок три гривні 33 копійки); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 21,67 грн (двадцять одна гривня 67 копійок); 

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

21,67 грн (двадцять одна гривня 67 копійок). 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 


