
 

Оголошено продаж об’єктів малої приватизації – «Відомості приватизації» № 57 

від 10.11.2021 
 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

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

загальною площею 712,9 м2 за адресою: Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, 

вул. Миру, 89 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля загальною площею 712,9 м2 (далі – 

об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Миру, 89. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Центрально-Західне міжрегіональне управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький), код за ЄДРПОУ 43316784, адреса: м. Хмельницький, 

вул. Володимирська, 91, тел. (0382) 76-57-49. 

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 

загальною 

площею 

712,9 м2  

Хмельницька 

обл., 

Деражнянський 

р-н, 

м. Деражня, 

вул. Миру, 89  

712,9  413203368215  1220.1 – 

Будівлі 

органів дер-

жавного та 

місцевого 

управління  

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

про реєстрацію права 

та їх обтяжень від 

22.07.2014 

№ 24579939. Рішення 

виконавчого комітету 

місцевої Ради 

депутатів, серія та 

номер: 11-15/2012, 

виданий 10.10.2012   

Державна. 

Міністерство 

юстиції 

України, код 

за ЄДРПОУ 

00015622  

*Наказом Управління культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА від 28.02.2013 

№ 65н об’єкт включений до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Хмельницької 

області за видом «архітектура», як «Особняк приватного адвоката Периторіна», 1910 року 

побудови.  

 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не виділялася. 

Договори оренди щодо об’єкта приватизації не укладалися. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціонну час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 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 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 Закон України «Про 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини» пам’ятка може 

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

культурної спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на 

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

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

належному стані. 

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

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

укладання в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину). 

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

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

користування чи управління іншій особі без погодження відповідного органу охорони культурної 

спадщини. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 319 379,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 159 689,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 159 689,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 31 937,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 15 968,95 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 15 968,95 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

1. Покупець протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт 

приватизації зобов’язаний компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду держав-

ного 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 (рахунок буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 12 200,00 грн без ПДВ. 

2. Покупець зобов’язаний не пізніше ніж через місяць з моменту набуття права власності на об’єкт 

приватизації, що є щойно виявленим об’єктом культурної спадщини, укласти з відповідним органом 

охорони культурної спадщини охоронний договір на умовах і в порядку, встановлених Порядком 

укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1768. 

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 Вінницькій та 

Хмельницькій областях 

Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 

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

Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 42964094 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем розташування 

об’єкта. 

Відповідальна особа від Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Хмельницький): Косевич Сергій Олександрович, тел.: 3856-3-03-75, 3856-2-24-26. 

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

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

тел. (0432) 65-26-08. 

Представник організатора аукціону від Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Хмельницькій області: Степасюк Юрій Михайлович, телефон (0382) 72-09-40, e-mail: 

yurii.stepasiuk@spfu.gov.ua. 

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

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

https://privatization.gov.ua/, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електронної пошти. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 29.10.2021 

№ 713-у. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-06-000001-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 3 193,79 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 596,90 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 596,90 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях про 

продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – хліва з гаражем загальною площею 

40,6 м2 та погреба за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Кременчуки, 

вул. Центральна, 46в 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: хлів з гаражем загальною площею 40,6 м2 та погріб 

(далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Кременчуки, вул. Центральна, 46в. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Державна установа «Хмельницька обласна 

фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 38481895, за адресою: м. Хмельницький, вул. Купріна, 

48, тел. (0382) 67-09-01. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Інв. 

номер  
Назва  

Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)   

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма власності  

та власник  

10300003  Хлів з 

гаражем  

 Хмельницька 

обл., 

Красилівський 

р-н., 

с. Кременчуки, 

вул. Центральна, 

46в  

40,6  132191868227  1274.6 –

Господарські 

будівлі  

Витяг з Дер-

жавного 

реєстра 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

№ 162552144 

від 

08.04.2019  

Державна. 

Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів  

10300001  Погріб  –  

 

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  

Хмельницька 

обл., 

Красилівський 

р-н, 

с. Кременчуки, 

вул. Центральна, 

46в  

1583  6822784800:01:003:0007  Землі 

житлової та 

громадської 

забудови   

Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права 

№ 43525223 від 

09.09.2015. Під об’єктом 

приватизації окремо 

земельна ділянка не 

виділена   

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 грудня 2021 року. 



Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціонну час його проведення. 

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

стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою 

системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 

що передує дню проведення електронного аукціону. 

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

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

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

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

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

Покупець об’єкта приватизації, повинен відповідати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 16635,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 8317,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 8317,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1663,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 831,75 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 831,75 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 Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати, понесені на оплату послуги, 

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

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій 

та Хмельницькій областях (буде зазначено в договорі купівлі продажу) в сумі 3500,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях 

Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 

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

Рахунок № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 

код за ЄДРПОУ 42964094 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 



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

Відповідальна особа: 

від Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях: Степасюк Юрій Михайлович, тел. (0382) 72-09-40, E-mail: yurii.stepasiuk@spfu.gov.ua; 

від Державної установи «Хмельницька обласна фітосанітарна лабораторія»: Грицина Максим 

Михайлович, тел. (0382) 67-09-01. 

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

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

тел. (0432) 65-26-08. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 02.11.2021 

№ 724-у. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-19-000003-2. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 166,35 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 83,18 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 83,18 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адмініст-

ратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будинку побуту літ. А з 

підвалом літ. А1 загальною площею 947,5 м2, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ 

«Деребчинський цукровий завод» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будинок побуту літ. А з підвалом літ. А1 загальною 

площею 947,5 м2, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий 

завод» (код за ЄДРПОУ 00371630), (ліквідований), (далі – об’єкт приватизації). 

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

с. Деребчин, вул. Заводська, 9. 

Балансоутримувач відсутній. 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса  

розташування   

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

призначення  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

Будинок побуту 

літ.А з підвалом 

літ.А1 

загальною 

площею 

947,5 м2, що не 

увійшов до 

статутного 

капіталу ВАТ 

«Деребчинськи

й цукровий 

завод»  

23532, Він-

ницька обл., 

Жмеринський 

(колишній 

Шаргородський

) р-н, 

с. Деребчин, 

вул. Заводська, 

9  

947,5  221721810525

3  

1230 – Будівля 

будинку 

побутового 

обслуговуванн

я населення  

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності від 

10.11.2020 

№ 23183429

1  

Державна. 

Регіональне 

відділення 

Фонду дер-

жавного 

майна 

України по 

Вінницькій та 

Хмельницькі

й областях 

(код за 

ЄДРПОУ 

42964094)  

 

Опис об’єкта: двоповерхова будівля будинку побуту літ. А з підвалом літ. А1 загальною площею 

947,5 м2, 1955 року побудови, за призначенням не використовується, стан задовільний. 

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

окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10.12.2021. 

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 (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 – 506913,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 253456,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 253456,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 50691,30 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 25345,65 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 25345,65 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

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 4200,00 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 веску). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 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 16.00 за місцем розташування 

об’єкта. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

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

Відповідальна особа: Откідач Тетяна Олексіївна, заступник начальника 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 02.11.2021 № 1954. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-06-30-000002-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 5069,13 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2534,57 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2534,57 грн. 



Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

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

площею 73,8 м2, розташованої за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н (колишній 

Козятинський р-н), с. Махаринці, вул. Садова, буд. 4, кв. 8 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: приїжджа загальною площею 73,8 м2 (далі – об’єкт 

приватизації). 

Місцезнаходження: Вінницька обл., Хмільницький р-н (колишній Козятинський р-н), 

с. Махаринці, вул. Садова, буд. 4, кв. 8. 

Балансоутримувач відсутній. 

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  

Приїжджа  22141, Він-

ницька обл., 

Хмільницький 

р-н, (колишній 

Козятинський р-

н), с. Махаринці, 

вул. Центральна, 

буд. 4, кв. 8  

73,8  1988757805214  1212.9 –Інші 

будівлі для 

тимчасового 

проживання  

Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності, 

номер 

інформаційної 

довідки 

281560711 від 

27.10.2021  

Державна. Регіо-

нальне 

відділення 

Фонду держав-

ного майна 

України по Він-

ницькій та 

Хмельницькій 

областях, код за 

ЄДРПОУ 

42964094  

 

Об’єкт приватизації – приміщення приїжджої розташоване в одноповерховій цегляній будівлі 

квартирного типу загальною площею 73,8 м2, не увійшло до статутного капіталу ВАТ 

«Махаринецький цукровий завод». Рік побудови – 1890; фундамент – бутовий камінь; стіни – цегла; 

покрівля – азбоцементні листи; перекриття – дерев’яно-вальковане; підлога дощата. Перебуває в 

технічно задовільному стані. 

Об’єкт в оренді не перебуває. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10.12.2021. 

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 – 138 375,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 69 187,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 69 187,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 13 837,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 6 918,75 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 6 918,75 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях на оплату послуги, наданої суб’єктом 

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

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 3 900,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 

реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 

придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях. 

Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Призначення платежу: «Розрахунок за об’єкт приватизації» 

Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 

Код за ЄДРПОУ: 42964094 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

об’єкта. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Відповідальна особа: Лукашук Вікторія Василівна, 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 (0432) 67-27-46, E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях від 02.11.2021 № 1950. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-22-000009-2. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 1 383,75 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 691, 88 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 691,88 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

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 –  

технічної будівлі ПРЦ літ. А загальною площею 120,2 м2, що розташований за адресою:  

Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: технічна будівля ПРЦ літ. А загальною площею 120,2 м2. 

Місцезнаходження: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична 

(вул. Комсомольська), 11. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 21560766), 

адреса: 01601, м. Київ, бульв. Шевченка, 18, тел.: (044) 246-57-10. 

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  

Технічна 

будівля 

ПРЦ 

літ. А  

Запорізька обл., 

Запорізький р-н, 

смт Кушугум, 

вул. Історична 

(вул. Комсомольська), 

11  

120,2  1511074623221  1220.9 – 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші  

Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових порав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності, 

індексний номер 

117750067 від 

Державна, 

Фонд дер-

жавного 

майна 

України, 

код за 

ЄДРПОУ 

00032945  



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

20.03.2018  

 

Об’єкт приватизації – технічна будівля ПРЦ літ. А одноповерхова, має три окремі входи: з 

центрального; торцевого та дворового фасадів будівлі. Фундамент – бутобетонний, стіни та 

перегородки – цегляні, перекриття – дерев’яні балки, дах – шифер, підлога – бетонна. Інженерне 

забезпечення відсутнє. Рік побудови – 1961. 

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  

Запорізька обл., 

Запорізький р-н, 

смт Кушугум, 

вул. Історична, 

(вул. 

Комсомольська), 

11  

10400,0  2322155600:05:010:0132  13.01 – для 

розміщення та 

експлуатації 

об’єктів і 

споруд 

телекомунікацій  

Договір оренди 

земельної ділянки від 

25.12.2003, 

інформація про 

обтяження земельної 

ділянки відсутня  

 

Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 06 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

проведення електронного аукціону. 

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

Приватизація технічної будівлі ПРЦ літ. А загальною площею 120,2 м2, що розташована за 

адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11, 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

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

визначення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 

№ 432, із змінами. 

Покупець технічної будівлі ПРЦ літ. А загальною площею 120,2 м2, що розташована за адресою: 

Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11, повинен 

відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 73 580,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 36 790,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 36 790,00 грн (без урахування ПДВ). 



На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 7 358,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 3 679,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 679,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

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

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

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

продажу) в сумі 4 500,00 грн (без урахування ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних 

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

такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA958201720355549003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного 

покупця здійснюється за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA748201720355219003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 до 15.-00 за місцем 

знаходження об’єкта: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична 

(вул. Комсомольська), 11. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

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

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

Контактна особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: Ткаченко Ольга 

Анатоліївна, тел.: (061) 226-07-76, e-mail: reform2_23@spfu.gov.ua, olha.tkachenko@spfu.gov.ua. 

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

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

http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/default.aspx#4260. 

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 20.10.2021 № 12/1-644. 



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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-09-000030-1. 

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 – 735,80 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 367,90 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 367,90 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО, ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – будівля статистики, А 

загальною площею 355,0 м2; будівля гаража, В загальною площею 23,2 м2; будівля сараю, Г 

загальною площею 6,1 м2; вбиральня, Б; ворота № 1, 3, 4; паркан № 2, замощення І;  

замощення ІІ за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля статистики, А загальною площею 355,0 м2; 

будівля гаража, В загальною площею 23,2 м2; будівля сараю, Г загальною площею 6,1 м2; 

вбиральня, Б; ворота № 1, 3, 4; паркан № 2, замощення І; замощення ІІ. 

Місцезнаходження: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2. 

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

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

тел. (061) 787-60-41. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Будівля 

статистики, А 

загальною 

площею 

355,0 м2; будівля 

гаража, В 

загальною 

площею 23,2 м2; 

будівля сараю, Г 

загальною 

площею 6,1 м2; 

вбиральня, Б; 

ворота № 1, 3, 4; 

паркан № 2, 

замощення І; 

Запорізька 

обл., 

Вільнянський 

р-н, 

м. Вільнянськ, 

пров. 

Торговий, 2  

384,3  1177081723215  1220.1 – 

Будівлі 

органів дер-

жавного та 

місцевого 

управління  

Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових порав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності, 

індексний номер 

80736208 від 

20.02.2017. 

Свідоцтво на 

право власності 

на нерухоме 

майно Серія САА 

№ 961604 від 

02.12.2004   

Державна, 

Державна 

служба 

статистики  

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37507880)  



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

замощення ІІ  

 

Об’єкт приватизації: 

будівля статистики літера А – окремо розташована одноповерхова будівля, має шість входів. 

Фундамент бутовий, стіни приміщення цегляні, дах перекрито шифером, підлога – дошки, поли – 

лінолеум та в деяких приміщеннях плитка. Вікна дерев’яні, двері дерев’яні та металеві. Стіни – 

штукатурка, побілені та пофарбовані, в деяких приміщеннях на стінах шпалери. Будівля забезпечена 

електропостачанням, теплопостачанням, водопостачанням та каналізацією. В цілому будівля 

знаходиться в задовільному технічному стані; 

будівля гаража літера В – одноповерхова, має один вхід, який оформлений у вигляді металевих 

воріт, фундамент гаража бутовий, стіни в приміщенні гаража побілені вапняним розчином, стеля 

підшита фанерою, підлога бетонна, дах перекрито шифером. Інженерне забезпечення – 

електропостачання. В цілому будівля гаража знаходиться в задовільному технічному стані; 

будівля сараю літера Г – одноповерхова будівля, має один вхід. Вхідні двері металеві, стіни та 

стеля в приміщенні сараю побілені вапняним розчином, підлога бетонна, дах перекрито шифером. 

Інженерне забезпечення сараю відсутнє. Технічний стан будівлі задовільний; 

вбиральня літера Б. Стіни цегляні, фундамент – копка, бетон. Покрівля – шифер, підлога бетонна. 

Інженерне забезпечення відсутнє. Технічний стан будівлі задовільний; 

ворота № 1 – металеві на цегляних стовпах, пофарбовані. Технічний стан воріт задовільний; 

ворота № 3, 4 – металеві на залізобетонних стовпах, пофарбовані. Паркан № 2 – металевий, 

пофарбований, у залізобетонних стовпах. Технічний стан паркану задовільний; 

замощення І асфальтове. Замощення ІІ виконано з тротуарної плитки. Технічний стан замощень 

задовільний. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва 

 

Адреса  

розташування 

 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

 

Цільове 

призначення  

земельної ділянки 

 

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження 

 

Земельна  

ділянка 

 

Запорізька 

обл., 

Вільнянський 

р-н, 

м. Вільнянськ, 

пров. 

Торговий, 2 

 

0,1389 

 

2321510100:07:002:0044 

 

Для будівництва 

та обслуговування 

будівель 

екстериторіальних 

організацій та 

органів, для 

розташування 

приміщення 

Вільнянського 

районного відділу 

статистики  

 

Державна, Державний 

акт на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

від 29.06.2005 серія ЯЯ 

№ 113099, витяг з Дер-

жавного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права, 

індексний номер 

витягу 115026020 

виданий 22.02.2018, 

інформація про 

обтяження земельної 

ділянки відсутня 

 

 



Перелік майна,  

яке передано в оренду,  

станом на 11.10.2021 

№ 

з/п  
Орендар  

Назва  

об’єкта оренди  

Орендована 

площа (м2)  

Цільове 

призначення 

оренди  

Реквізити 

договору 

оренди 

та термін 

його дії  

Орендна 

плата за 

1 м2 на 

місяць без 

ПДВ (грн)  

1  Приватне 

підприємство 

«ЮНА»  

ЄДРПОУ 

25221558  

Будівля гаража (літ. В), 

реєст. номер 02360576.31. 

АААДЕЕ946  

23,20  Розміщення 

пункту нарізки 

скла   

Договір 

№ 2678/д 

від 15.11.2010, 

зі змінами, 

строк дії – 

до 26.12.2021 

включно  

16,95  

2  Фізична 

особа – 

підприємець  

Вбудовані в 

одноповерхову будівлю 

статистики, реєстровий 

номер 

02360576.31.АААДЕЕ941, 

нежитлові приміщення 

(Літ. А-1, приміщ. № 18, 

частина коридору № 17 

спільного користування 

площею 4,2 м2)  

22,30  Розміщення 

об’єкта торгівлі 

непродовольчими 

товарами, 

надання 

фотопослуг, 

розміщення офіса   

Договір 

№ 2676/д 

від 15.11.2010, 

зі змінами, 

строк дії – 

до 25.12.2021 

включно  

22,81  

 

Згідно з частиною 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ З УМОВАМИ: 30 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 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 будівлі статистики, А загальною площею 355,0 м2; будівлі гаража, В загальною 

площею 23,2 м2; будівлі сараю, Г загальною площею 6,1 м2; вбиральні, Б; воріт № 1, 3, 4; паркану 

№ 2, замощення І; замощення ІІ здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

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

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

Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, 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 – 773 078,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 386 539,00 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 386 539,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 77 307,80 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 38 653,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 38 653,90 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

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

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

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

продажу) в сумі 9 999,00 грн без урахування ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних 

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

такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA958201720355549003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного 

покупця здійснюється за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA748201720355219003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 

буд. 6, тел.: (061) 226-07-75. 

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

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: Мачигова Вікторія 

Вікторівна, тел.: (061) 226-07-75, e-mail: reform3_23@spfu.gov.ua, v.machyhova@spfu.gov.ua. 

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

містить повну інформацію щодо об’єкта приватизації. Переглянути її можливо за посиланням: 

http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/#12978. 

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 21.10.2021 № 12/1-647. 



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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-19-000004-1. 

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 – 7 730,78 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 3 865,39 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 865,39 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

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

технічної будівлі ПРЦ літ. К загальною площею 41,9 м2, що розташований за адресою:  

Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: технічна будівля ПРЦ літ. К загальною площею 41,9 м2. 

Місцезнаходження: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична 

(вул. Комсомольська), 11. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 21560766), 

адреса: 01601, м. Київ, бульв. Шевченка, 18, тел.: (044) 246-57-10. 

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  

Технічна 

будівля 

ПРЦ 

літ. К  

Запорізька обл., 

Запорізький р-н, 

смт Кушугум, 

вул. Історична 

(вул. Комсомольська), 

11  

41,9  1511074623221  1274.6 – 

Господарські 

будівлі  

Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових порав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності, 

індексний номер 

117750067 від 

20.03.2018  

Державна, 

Фонд дер-

жавного 

майна 

України, 

код за 

ЄДРПОУ 

00032945  

 

Об’єкт приватизації – технічна будівля ПРЦ літ. К одноповерхова, має два окремі входи. 

Фундамент – бутобетонний, стіни та перегородки – цегляні, перекриття – залізобетонні, дах – м’який 

рулонний, підлога – бетонна. Інженерне забезпечення відсутнє. Рік побудови – 1961. 

 

 

 

 



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  

Запорізька 

область, 

Запорізький 

район, 

смт Кушугум, 

вул. Історична, 

(вул. 

Комсомольська), 

11  

10400,0  2322155600:05:010:0132  13.01 – для 

розміщення та 

експлуатації 

об’єктів і 

споруд 

телекомунікацій  

Договір оренди 

земельної ділянки 

від 25.12.2003, 

інформація про 

обтяження земельної 

ділянки відсутня  

 

Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 06 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

проведення електронного аукціону. 

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

Приватизація технічної будівлі ПРЦ літ. К загальною площею 41,9 м2, що розташована за адресою: 

Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11, 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

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

визначення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 

№ 432, зі змінами. 

Покупець технічної будівлі ПРЦ літ. К загальною площею 41,9 м2, що розташована за адресою: 

Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11, повинен 

відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 25 669,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 12 834,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 12 834,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 2 566,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 283,45 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 283,45 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

 



УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

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

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

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

продажу) в сумі 4 500,00 грн (без урахування ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних 

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

такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA958201720355549003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного 

покупця здійснюється за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA748201720355219003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

знаходження об’єкта: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул. Історична 

(вул. Комсомольська), 11. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

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

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

Контактна особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: Ткаченко Ольга 

Анатоліївна, тел. (061) 226-07-76, e-mail: reform2_23@spfu.gov.ua, olha.tkachenko@spfu.gov.ua. 

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

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

http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/default.aspx#4258. 

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 20.10.2021 № 12/1-645. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-09-000032-1. 

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 – 256,69 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 128,35 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 128,35 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

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

нежитлової будівлі літ. А-1 (разом з прибудовами літ. А1-1, А2-1) загальною площею 115,9 м2 за 

адресою:  

Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Степове, вул. Весняна, 4а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля літ. А-1 (разом з прибудовами літ. А1-

1, А2-1) загальною площею 115,9 м2. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Степове, вул. Весняна, 4а. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ВАТ «Баглійське» (код за ЄДРПОУ 00488763), адреса: 

Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Степове, вул. Весняна, 2. 

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-1 (разом з 

прибудовами 

літ. А1-1, 

А2-1)  

Дніпропетровська 

обл., 

Дніпровський р-

н, с. Степове, 

вул. Весняна, 4а  

115,9  1783432712214  1274.4 – 

Будівлі 

лазень та 

пралень  

Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності 

від 12.03.2019, 

індексний 

номер:159129513; 

відомості з 

Єдиного реєстру 

об’єктів державної 

власності щодо 

державного майна, 

серія та номер: 

б/н, виданий 

19.11.2018  

Державна, 

в особі 

Фонду 

держав-

ного 

майна 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00032945)  

 

Інформація про земельну ділянку під об’єктом приватизації відсутня. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 06 грудня 2021 року. 



Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

проведення електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі літ. А-1 (разом з 

прибудовами літ. А1-1, А2-1) загальною площею 115,9 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. Степове, вул. Весняна, 4а, що перебуває на балансі ВАТ «Баглійське» (код за 

ЄДРПОУ 00488763), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію держав-

ного 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 – 117 059,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 58 529,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 58 529,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 11 705,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 5 852,95 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 5 852,95 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації, зобов’язаний протягом 

30 календарних днів компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 

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

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

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

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

продажу) в сумі 5 600,00 грн (п’ять тисяч шістсот грн 00 коп.). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код за 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 за 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. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 

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

вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (056) 744-11-41. 

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

об’єкта за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону. 

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

об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: 

reform_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях від 27.10.2021 № 12/01-213-РП. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-10-000026-1. 

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 – 1 170,59 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 585,30 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 585,30 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. 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 

будівлі (їдальні (літ. «А») загальною площею 474,3 м2 за адресою: Київська обл., 

Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20б, яка під час приватизації Держ-

племзавода «Дзвінкове» не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Племінний завод 

«Дзвінкове», правонаступником якого є ПАТ «Дзвінкове» (код за ЄДРПОУ 00857404) 

 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (їдальня (літ. «А») загальною площею 

474,3 м2. 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, 

вул. Варовицька, 20б. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ПАТ «Дзвінкове» (код за ЄДРПОУ 00857404); адреса: 

Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке; тел.:  + 38 067 442 68 73;  + 38 044 507 28 86. 

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 

(їдальня 

(літ. «А»)   

Київська обл., 

Васильківський 

р-н, 

с. Плесецьке, 

вул. Варовицька, 

20б  

474,3   2224303632214  1230.4 – 

Їдальні, кафе, 

закусочні та 

т. ін.  

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності від 

18.11.2020 

№ 232960123  

Державна. Регіо-

нальне відділення 

Фонду державного 

майна України по 

Київській області 

(правонаступник – 

Регіональне 

відділення Фонду 

державного майна 

України по 

Київській, 

Черкаській та 

Чернігівській 

областях (код за 

ЄДРПОУ 

43173325)  

 

Об’єкт приватизації – окремо розташована нежитлова будівля (їдальня). Будівля одноповерхова, 

капітальна, прямокутної конфігурації в плані. Є типовою для подібного типу приміщень їдалень. Має 

4 окремі входи, що умовно формують окремі групи приміщень: 1-ша група приміщень має основні 

великі приміщення, в які можна потрапити через центральний вхід, приміщення їдальні (основна 

зала) площею 115,2 м2 та кухні – 34,0 м2. Дана група приміщень включає також підсобні 

приміщення, санвузли та тамбури; 2-га група приміщень (вхід з торця та з тильної сторони будівлі) 

частково нагадує кабінетну систему планування, вздовж довгого коридору розташовані кімнати 

різної площі, включає в себе адміністративні, підсобні, складські та допоміжні приміщення; 3-я 

група приміщень (окремий вхід) – приміщення котельні. Згідно із Технічним паспортом основні 

конструкції будівлі: фундамент – бетонний; стіни – цегляні; перегородки – цегляні; міжповерхові 

перекриття – з/бетон; покрівля – шифер; двері – металеві та дерев’яні; інженерне обладнання: 

електрика, водопровід, каналізація. 

Об’єкт приватизації розташований в серединній частині села Плесецьке, неподалік від межі 

закінчення села. Неподалік розташовані приватні житлові будинки, будівлі торгівельного 

призначення та поля сільськогосподарського призначення. Під’їзд до об’єкта здійснюється по 

асфальтованій дорозі. Об’єкт приватизації не охороняється, територія не огороджена та поросла 

чагарниками. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під нежитловою будівлею (їдальнею) не 

виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 16.12.2021. 

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 нежитлової будівлі (їдальні (літ. «А») загальною площею 474,3 м2 за адресою: 

Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20б здійснюється відповідно до 

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

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

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

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

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 1 305 900,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 652 950,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 652 950,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 130 590,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 65 295,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 65 295,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

поточного року – 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець об’єкта приватизації відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію держав-

ного і комунального майна» протягом тридцяти календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду дер-

жавного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг 

суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації з метою визначення його 

стартової ціни у розмірі 6 450,00 грн (шість тисяч чотириста п’ятдесят грн 00 коп.). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 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 для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

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

Чернігівській областях 

Рахунок: UA568201720355519001000140075 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 43173325 

в національній валюті для перерахування гарантійного внеску 

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

Чернігівській областях 

Рахунок UA598201720355289001000140075 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 



МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 43173325 

в іноземній валюті (в доларах США): 

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

Чернігівській областях 

Рахунок: UA363052990000025307046200356 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 300711 

Код за ЄДРПОУ 14360570 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: доступ до об’єкта приватизації не 

обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта: Київська обл., 

Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20б. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

50, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html. 

Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 

13.15. Телефони для довідок:  + 380 44 200 2540,  + 380 44 200 2538. 

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: 

заступник начальника управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов 

використання державного майна – начальник відділу приватизації Мельнікова Наталя 

Олександрівна, тел.  + 380 44 200 2538, адреса електронної пошти: priv_32@spfu.gov.ua. 

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

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

http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електронної 

пошти. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

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

Чернігівській областях від 02.11.2021 № 1118. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-08-000032-2. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 13 059,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 6 529,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 6 529,50 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 

будівлі (столової)  

загальною площею 749,5 м2 за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, 

вул. Колгоспна, 11, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ПАТ 

«Птахофабрика «Україна» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 м2. 

Місцезнаходження: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ПАТ «Птахофабрика «Україна» (код за ЄДРПОУ 

05477066); адреса: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11; тел.  + 38 045 

71 6 08 44; факс  + 38 045 71 6 22 77. 

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 

(столова)  

Київська обл., 

Васильківський 

р-н, 

с. Крушинка, 

вул. Колгоспна, 

11  

749,5  1320911532214  1230.4 – 

Їдальні, кафе, 

закусочні та 

т. ін.  

Витяг з 

Державного 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

08.08.2017 

№ 93889742  

Державна. Регіональ-

не відділення Фонду 

державного майна 

України по Київській 

області 

(правонаступник – 

Регіональне 

відділення Фонду 

державного майна 

України по 

Київській, Черкаській 

та Чернігівській 

областях (код за 

ЄДРПОУ 43173325)  

 

Об’єкт приватизації – окремо розташована капітальна одноповерхова будівля, складної 

конфігурації в плані. Рік побудови – 1976. Планування є типовим для подібного типу приміщень 

їдалень 70-х років. Має 6 окремих входів, що формують окремі групи приміщень, через влаштовані 

ґанки, з різних сторін будівлі, та ще декілька допоміжних входів. Основні конструкції будівлі згідно із 

Технічним паспортом БТІ: фундамент бетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні; міжповерхові 

перекриття – з/бетон; покрівля – шифер; двері – металеві та дерев’яні. З інженерних мереж в будівлі 

наявні: електропостачання, водопровід, каналізація та опалення. 

Об’єкт приватизації розташований в глибині території ПАТ «Птахофабрика «Україна», заїзд на яку 

можливий з вул. Польова м. Васильків. Під’їзди до території птахофабрики – асфальтовані шляхи. 

Перед заїздом на територію є великий майданчик для паркування автотранспорту та розвороту 

великогабаритного транспорту. Територія ПАТ «Птахофабрика «Україна» є закритою, перебуває під 

охороною. Об’єкт приватизації перебуває всередині території підприємства і не має фасаду, 

що виходить за межі підприємства. Потрапити до будівлі можливо тільки пройшовши загальне КПП 

при в’їзді на територію птахофабрики, пройшовши алею до будівель адміністративного корпусу та 

пройшовши ще одне КПП вже на територію де здійснюється діяльність підприємства. Стороннім 

особам вхід на територію птахофабрики не дозволяється. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під нежитловою будівлею (столовою) не 

виділена. 

 



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 14.12.2021. 

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 нежитлової будівлі (столової) загальною площею 749,5 м2 за адресою: Київська обл., 

Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11 здійснюється відповідно до вимог Закону 

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

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

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

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

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 2 709 400,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 354 700,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 354 700,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 270 940,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 135 470,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 135 470,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

поточного року – 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець об’єкта приватизації відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію держав-

ного і комунального майна» протягом тридцяти календарних днів з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду дер-

жавного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг 

суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації з метою визначення його 

стартової ціни у розмірі 5 300,00 грн (п’ять тисяч триста грн 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 для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

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

Чернігівській областях 

Рахунок UA568201720355519001000140075 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 43173325 



в національній валюті для перерахування гарантійного внеску 

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

Чернігівській областях 

Рахунок UA598201720355289001000140075 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 43173325 

в іноземній валюті (в доларах США): 

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

Чернігівській областях 

Рахунок: UA363052990000025307046200356 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 300711 

Код за ЄДРПОУ 14360570 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 (крім 

вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15 за місцем його розташування, 

звернувшись до організатора аукціону. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html. 

Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 

13.15. Телефони для довідок:  + 380 44 200 2540,  + 380 44 200 2538. 

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: 

начальник управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов використання 

державного майна Києнко Сергій Миколайович, тел.  + 380 44 200 2540, адреса електронної пошти: 

priv_32@spfu.gov.ua. 

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 передбачає реєстрацію за допомогою електронної 

пошти. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

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

Чернігівській областях від 02.11.2021 № 1119. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000081-2. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 27 094,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 13 547,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 13 547,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів 

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 



 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській 

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

Вузлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт»,  

що перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі:  

(733) Приміщення будівлі головного корпусу (Будівля м’якої варки) (заг. пл. 172,7 кв.м), 

(501915) Приміщення будівлі головного корпусу (заг. пл. 3536,7 кв.м), (736) Спиртопідвал (заг. пл. 

476,6 кв.м), (745) Вуглекислотний цех (заг. пл. 522,7 кв.м), (747) Свинарник (заг. пл. 211,7 кв.м), 

(738) Гаражі і склад (заг. пл. 489,8 кв.м), (735) Мехмайстерня і склад (заг. пл. 832 кв.м), (739) 

Котельня (заг. пл. 770 кв.м), (746) Електропідстанція (заг. пл. 51,2 кв.м), (744) Ферментний цех 

(заг. пл. 2309 кв.м), (737) Адміністративний корпус (заг. пл. 284,9 кв. м), (734) Зерносклад (заг. пл. 

1052,6 кв.м), (750) Депо (заг. пл. 106,1 кв.м), (753) Каналізаційна насосна №1, каналізаційна 

насосна № 2 (заг. пл. 70,1 кв.м), (754) Артсвердловина № 1 (заг. пл. 29,7 кв.м), (756) Насосна 

патоки № 1 (заг. пл. 8,2 кв.м), (762) Бардяна насосна (заг. пл. 26,4 кв.м), (752) Очисні споруди (заг. 

пл. 94,2 кв.м), (759) Насосна патоки № 2 (заг. пл. 12,3 кв.м), (755) Артсвердловина № 2 (заг. пл. 

21,8 кв.м), (742) Споруда зернового складу (бочка № 4), (743) Споруда зернового складу (бочка 

№5), (1081) Резервуар для меляси, (766) Спиртобаза (заг. пл. 668,2 кв.м.), (767) Бак для зерна, (768) 

Бак для зерна, (769) Бак для зерна, (770) Бак для зерна, (771) Бак для зерна, (772) Бак для зерна, 

(773) Бак для зерна, (774) Бак для зерна, (775) Залізничний тупик, (776) Під’їзна колія до 

залізничної ваги, (777) Стрілка залізнична, (780) Гараж (заг. пл. 74,7 кв.м), (778) Будівля 

механічної майстерні (заг. пл. 23 кв.м), (1046) Прохідна з ваговою (заг. пл. 115,1 кв.м), (741) 

Будівля «Вагова будка», (748) Огорожа заводу, (749) Димова труба, (751) Продувний колодязь, 

(757) Залізнична вітка, (758) Підвищений тупік на три вагони, (760) Лінія електропередач 

ферментного цеху, (761) Повітряна лінія електропередач, (763) Трубопровід в комплекті, (764) 

Солева яма двохячейна, (779) Огорожа, (781) Апарат контрольний, (782) Апарат контрольний 

ВКА-302, (783) Вага OHAUS PA 214 С, (784) Вагодозатор АД-501, (785) Ванна мийна 2-х секційна, 

(786) Витратомір електромагнітний МПП 04 ДУ-80РУ16, (787) Витратомір МРР 04, (788) Вітрина-

холодильна ЛВН, (789) Вузол обліку газу з лічильником ЛГ-400К, (790) Гриль курячий, (792) 

Кабелешукач КРН-90, (793) Калібратор FLUKE-724, (794) Комплект лабораторних меблів (795) 

Кондиціонер, (796) Кондиціонер, (797) Кондиціонер, (798) Кондиціонер «Samsung», (799) 

Кондиціонер MIDЕA, (800) Кондиціонер MIDЕA, (801) Контейнер для вуuл..бал., (802) 

Контрольний снаряд КС-70, (804) Лічильник газу «Універсал»-02, (805) Лічильник газу 

«Універсам», (806) Лічильник двохкапровий ЦЕ-6811, (807) Лічильник е/е трифазний 

(багатотарифний), (808) Лічильник е/е трифазний (багатотарифний), (809) Лічильник РГ-100, (810) 

М’які меблі, (811) Мікропроцесорний регулятор МІК-25, (812) Мірник, (813) Мірник, (814) 

Мірник, (815) Мірник, (816) Мірник, (817) Мірник, (818) Мірник, (819) Мірник, (820) Мірник, (821) 

Музичний центр, (822) Набір меблів, (823) Набір меблів, (824) Набір меблів-кухня, (825) Набір 

офісних меблів, (826) Очищувач високого тиску, (827) Перетворювач витрат рідини ел.магнітний, 

(828) Перетворювач витрат рідини ел.магнітний, (829) Перетворювач витрат рідини ІРЖ 3,2 в 

комплекті, (830) Перетворювач витрат рідини ІРЖ 3,2 в комплекті, (831) Перетворювач різниці 

тиску, (832) Перетворювач частоти ARR- 0024/RN-53, (835) Пирометр Raynger (термометр) Auto 

Pro, (836) Піч муфельна, (837) Прилад техмеханіки, (838) Регулятор РРП- 1.0.98, (839) Ротаметр 

РПФ 1,6 ЖУ3, (840) Сахариметр СУ-5, (841) Сигналізатор-аналізатор газів «Дозор», (842) Система 

Горизонт, (843) Спальний набір, (844) ТермостатТГ -200, (846) Фотокалориметр КФК-3-01, (847) 

Холодильна шафа (848) Холодильник «Ардо», (849) Холодильник BOSCH, (850) Хроматограф 

«Кристал 2000»«, (851) Шафа витяжна, (852) Шафа одягова, (853) Шафа одягова, (854) Шафа 

одягова, (855) Шафа одягова, (856) Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, 



(858) Нагрівальна плитка С-МАG МР4, (859) Аквадистилятор, (860) Витратомір-лічильник ел. 

магнітний в комплекті, (861) Механізм тяго-монтажний Gutmann KKV, (862) Перетворювач 

частоти 5,5 кВт, (864) Вогнегасник ВП 100, (865) Пристрій плавного пуску PSE 250-600-70, (866) 

Перетворювач частоти 15 кВт АЕ-V812-G15/Р18Т4, (867) Перетворювач частоти 22 кВт АЕ- V812-

G22/Р30Т4, (868) Бродильний чан, (869) Бродильний чан, (870) Бродильний чан, (871) Бродильний 

чан, (872) Бродильний чан, (873) Бродильний чан, (874) Бродильний чан, (875) Бродильний чан, 

(876) Бродильний чан, (877) Бродильний чан, (878) Насос ЗМ -65 -125/4, (879) Насос ЗМ 32-160/2,2, 

(880) Насос SV – 6604F-220, (881) Насос ЗМ 40-200/7,5, (882) Насос ЗМ 40-200/7,5, (884) 

Турбовоздуходувка ТВ80-1.6, (885) Вакуумний насос PW 1.13, (886) Насос ЗМ 65-125/4, (887) 

Електродвигун АИР-132, (889) Електродвигун АИР-132, (890) Електродвигун АИР-132, (891) 

Електродвигун АИР-132, (892) Електродвигун АИР-132, (893) Електродвигун АИР-132, (894) 

Електродвигун АИР-132, (895) Електродвигун АИР-132, (896) Електродвигун АИР-132, (898) 

Електродвигуни АМУ 22, (899) Електромотор АМУ 160 Л2, (900) Мотор-редуктор без двигуна 

МПО2М-15ВК-24,6-7.5/59, (901) Мотор-редуктор 3МП50-56-4-G320, (902) Ємкість (903) Ємкість, 

(904) Елемент (фільтр) техводопостачання, (905) Елемент (фільтр) техводопостачання, (906) 

Елемент (фільтр) техводопостачання, (907) АВД без підігріву води HD 6/15, (908) Миюча головка, 

(909) Миюча головка, (910) Спіральний теплообмінник F-30кв.м н/ж, (914) Дріжджанка 17 куб.м, 

(915) Дріжджанка 17 куб.м, (916) Дріжджанка 17 куб.м, (917) Дріжджанка 17 куб.м, (918) 

Зброджувач-бродильний апарат, (919) Зброджувач-бродильний апарат, (920) Дріжджезаторний чан, 

(922) Бункер під вагою 15кв.м, (923) Силос для зерна, (924) Силос для зерна, (925) Насос ЗМ 65-

125/4, (926) Електродвигун 55/1500, (927) Електродвигун 55/1500, (928) Електродвигун 50 кВт, 

(929) Електродвигун 30 квт, (930) Зварка ВДМ-1007, (931) Зерноочисна машина «Бурат», (932) 

Дробарка А1-ДМ2Р-110М1200/050П, (936) Чанок замісу 1,7 куб.м, (937) Насос ЗМ 50-200/11, (938) 

Гостропарова головка, (939) Ємність ГДФО, (940) Ємність ГДФО, (941) Редуктор М/П-МПО, (942) 

Редуктор М/П-МПО, (943) Мотор редуктор МПО2М-15ВК-24,6-7,5/59, (944) Насос ЗМ 165-125/40, 

(945) Насос SHE40-200/75, (946) Насос SHE40-200/75, (947) Пристрій ПЗН-УЕ-2, (948) Насос ЗМ 

32-200/5,5, (950) Насос ЗМ 65-125/4, (951) Насос MVI 819, (952) Насос СМ 100-65-250/4, (953) 

Насос СМ 100-65-250/4, (954) Насос-дозатор PDE DLX МА/МВ 05-07, (955) Двигун 1,5кВТ (рама 

та муфта з’єднувальна до насоса), (956) Насос на часть P.W.1/13/1/1010, (957) Теплообмінник 

«Труба в трубі» 15 кв. м, (958) Теплообмінник «Труба в трубі» 50 кв. м, (959) Теплообмінник, (960) 

Теплообмінник, (961) Теплообмінник, (962) Теплообмінник, (963) Теплообмінник, (964) 

Теплообмінник, (965) Теплообмінник, (966) Теплообмінник, (967) Теплообмінник, (968), 

Теплообмінник, (970) Спіральний,теплообмінник F-50 м.кв, (971) Релейна шафа, (972) Комп’ютер в 

комплекті, (973) Машинка для миття АВД без підігріву води НD7/18 4м, (976) Сепаратор бражки, 

(977) Теплообмінник F=7кв.м, (978) Ємкість міцних сивушних спиртів і промивних вод, (979) 

Насос АНВ-120, (980) Насос ВД К-160 TST з шлангом, (981) Насос ЗМ 400-200/5,5, (982) Насос ЗМ 

400-200/5,5, (983) Насос ЗМ 40-200/7,5, (984) Насос ЗМ 40-200/5,5А, (985) Пароінжекторна 

установка, (986) Щит управління, (987) Щит управління, (988) ББЖ АРС SMART-VPS RT 3000 VA, 

(989) Комп’ютер Pentium Р-4/2400, (990) Брагоректифікаційний апарат, (991) Щит перетворення, 

(992) Спіральний теплообмінник F-40м.кв., (993) Спиртова цистерна, (994) Спиртова цистерна, 

(995) Спиртова цистерна, (996) Спиртова цистерна, (997) Спиртова цистерна, (998) Трансформатор 

ТМ-1600, (999) Насос КО 50/280, (1000) Насосна установка КСБ-80/400, (1001) Насос 6 НД – 13, 

(1003) Мотор АНР 180 кв.м М301, (1004) Силовий трансформатор ТМ-25/10, (1005) Силовий 

трансформатор ТМ-25/11, (1006) Мотор АНР 180 кв.м М301, (1007) Спиртова цистерна, (1008) 

Спиртова цистерна, (1009) Спиртова цистерна, (1010) Спиртова цистерна, (1011) Спиртова 

цистерна, (1012) Спиртова цистерна, (1013) Ємкість денатурації спирту, (1014) Спиртова цистерна, 

(1015) Спиртова цистерна, (1016) Спиртова цистерна, (1018) Цистерна спиртова №1 74,0 м3, (1019) 

Цистерна спиртова №2 70,0 м3, (1020) Цистерна спиртова №3 52,5 м3, (1021) Цистерна спиртова 

№4 52,4 м3, (1022) Цистерна спиртова №5 51,0 м3, (1023) Цистерна спиртова №6 60,6 м3, (1024) 

Мірник спиртовий №4 1000 дал, (1025) Мірник спиртовий №5 1000 дал, (1026) Мірник спиртовий 

№3 75 дал, (1027) Мірник спиртовий №6 75 дал, (1028) Мірник ЕАФ №3 75 далЮ, (1029) Цистерна 

спиртова №7 70,0 м3, (1030) Цистерна спиртова №8 72,0 м3, (1031) Цистерна спиртова №9 72,0 м3, 

(1032) Цистерна спиртова №10 72,0 м3, (1033) Цистерна спиртова №11 72,0 м3, (1034) Цистерна 

ЕАФ №12 25,0 м3, (1035) Трансформатор зварювальний, (1036) Підстанція КТП 63, (1037) 

Трансформатор ТМ-63, (1038) Насос АСВН-80, (1039) Насос АСВН-80, (1041) Насос АСВН-80, 



(1043) Мірник 250 дал, (1044) Мірник 250 дал, (1045) Мірник 250 дал, (1047) Вага залізнична, 

(1048) Мірник ЕАФ, (1049) Лебідка, (1050) Котел КЧМ-4, (1051) Електрощит, (1052) Електрощит, 

(1053) Шнек-норія, (1054) Касовий апарат PPO Mini 500.02ME, (1055) Персональний .комп’ютер 

РШ866 в комплекті, (1057) Комп’ютер в комплекті, (1058) Комп’ютер в комплекті, (1060) 

Комп’ютер в комплекті (ноутбук ASUS), (1061) Комп. в комплекті Сeleron 2,1, (1062) Комп.АМД 

1600 в комп., (1063) Прінтер hp Laser Jet 1020, (1064) Копіювальний апарат MINOLTA, (1068) 

Комп’ютер в комплекті, (1070) Копіювально-друкуючий пристрій Bizhab 211 в, комплекті, (1071) 

Монітор TFT 19 Neovo C-19, (1073) Комп’ютер РШ-1000/256М/40, (1074) Вага автомобільна ТВА-

60-20-18 (8) ПФ, (1075) Автомобілерозвантажувач У-15УРБ, (1076) Погрузчик КШП-6, (1077) 

Норія 1-10-15, (1078) Норія 1-10-15, (1080) Конвеєр ТМ-62М, (1082) Електродвигун УАМ-280, 

(1083) Перетворювач частоти АTV 28 HV 29 №4, (1084) Зернопогрузчик КШП-5, (1085) Котел 

«Данко», (1086) Дробілка СП-1481, (1087) Токарний станок-163, (1088) Горизонтально-розточний 

станок, (1089) Зварювальний апарат Ondultech 160, (1090) Установка УРАЗ-16, (1091) Станок МОД 

2 Н 135, (1092) Станок 2М-112, (1093) Токарно-гвинторізний станок, (1094) Вертикально-

фрезерний станок 6р12, (1095) Ділильна головка УРГ-400, (1096) Радіально-сверлильний станок, 

(1097) Станок алмазно-заточний, (1098) Наждачний станок, (1099) Внутрішліфувальний станок 

ЗА229, (1100) Прес гідравлічний МОД П 474 Б, (1101) Трансформатор ВД-507, (1102) Зварочний 

агрегат АДД-4001, (1103) Зварка ВД -306, (1104) Зварка ВД -306, (1106) Насос EBARA 3М 40-

200/7,5, (1107) Випрямлювачі ВД-306, (1108) Ящик сСПА сх., (1110) Кран-балка підвісна в.п.3,2т е-

11,4м, (1111) Електроталь в.п. 3,2т, (1112) Верстат слюсарний, (1113) Верстат слюсарний, (1114) 

Верстат слюсарний, (1115) Верстат слюсарний, (1116) Кран консольний, (1117) Кран консольний, 

(1118) Відбійний молоток MNE-95 1500 Вт 5-25, (1119) Шлагбаум Wil-4 з дод.аксесуарами, (1120) 

Бетономішалка БГ-100, (1125) Компресор, (1126) Компресор повітря, (1128) Обладнання очистки 

газів, (1129) Скрубер КД-8222, (1131) Теплообмінник 100 ТГН, (1132) Абсорбер КД-8224, (1133) 

Десорбер КД-8223, (1134) Збірник конденсату, (1135) Конденсатор вуглекислотний, (1136) Насос 

ЦНСГ 38/198, (1138) Вакуум-насос без електродвигуна, (1139) Вакуум-насос без електродвигуна, 

(1141) Електродвигун 55/1500, (1142) Електрокран-балка, (1143) Електрокран-балка, (1144) 

Сільгоспмашина УДХ-12,5, (1145) Установка УДХ-12.5, (1146) Установка УВП-400, (1147) 

Резервуар, (1148) Вуглекислотна установка УВЖС-38, (1149) Стаціонарна установка УДХ 12,5, 

(1150) Вуглекислотна установка УКЖ-250, (1151) Зварка АДБ-3122, (1156) Холодильна шафа ШХ -

16, (1157) Лінія ЛПС-Б, (1158) Холодильний прилавок, (1159) Економайзер, (1161) Конденсаторна 

батарея, (1162) Економайзер, (1163) Гідрозатор діораторного баку, (1164) Діораторний бак. (1165) 

Установка очищення води «Зворотній осмос», (1166) Котел паровий-Е-1.0-0,9 Г-3, (1167) Котел 

ДКВР 10/13, (1168) Котел паровий ДЕ-10-14ГМ, (1169) Котел ДКВР, (1170) Ємкость фільтра, 

(1171) Ємкость фільтра, (1172) Ємкость фільтра, (1173) Катіонітовий фільтр І ступені, (1174) 

Катіонітовий фільтр 2 ступені, (1175) Катіонітовий фільтр, (1176) Димосос, (1177) Димосос ДН-

125, (1178) Димосос ДН-10, (1180) Насос ЗМНС-40-200/5,5, (1181) Насос WILO MVI 819-1/25/Е/З-

400-50-2, (1182) Насос ЗМ 65- 200/22, (1183) Насос WILO MVI 1611-3/25/Е/З-400-50-2, (1184) 

Насос ДДВ16-20, (1185) Насос WILO MVI 819-1/25/Е/3-400, (1186) Трансформатор ТМ-400, (1187) 

Комп’ютер в комплекті, (1188) Частотний перетворювач SV 0551G5A-4, (1189) Регулятор повітря 

тиску газу, (1190) Регулятор повітря тиску газу, (1191) Регулятор повітря тиску газу, (1192) 

Регулятор повітря тиску газу, (1193) Регулятор повітря тиску газу, (1194) Регулятор повітря тиску 

газу, (1195) Регулятор повітря тиску газу, (1196) Регулятор повітря тиску газу, (1197) Регулятор 

повітря тиску газу, (1198) Регулятор повітря тиску газу, (1204) Електрообладнання, (1205) 

Трансформаторна підстанція 2КТП, (1206) Конденсаторна установка УКМ-58-0,4-200-33, (1207) 

Конденсаторна установка УКМ-58-0,4-200-33, (1208) Електропривід ЕКТ 2Д 160/380, (1209) Щит 

електричний, (1210) Трансформатор ТМН 4000-35, (1211) Трансформатор ТМН 4000-35, (1212) 

Електрощит для ЛЕП, (1213) Трансформатор ТЛ-201, (1216) Компресор, (1217) АВД без підігріву 

води HD7/184М з аксесуарами, (1218) Кран-балка опора 3т, (1219) Кран-балка підвісна в/п 2т в 

компл. З тельфером, (1220) Бензоколонка ТК ЕР-50-0,4, (1221) Плуг, (1222) Косарка, (1223) 

Автозаправочний блок, (1224) Автозаправочний блок, (1225) Кран-балка, (1226) Електронасос ЦН 

100-65-20, (1228) Насос-фекальний МСт 10/50-1, (1229) Теплообмінник опалювання, (1230) 

Електрощит 13-43, (1231) Електрощит 13-39, (1232) Електрощит 13-27, (1233) Електрошафи, (1234) 

Електрошафи, (1238) Щит шафний, (1239) Панель, (1240) Панель, (1241) Електрощит, (1242) 

Електрощит, (1243) Електрощит, (1244) Електрощит, (1245) Електрощит, (1246) Збірник 



глюкоавоморіна, (1247) Компресор 2 ВМ4-48/3, (1248) Ферментатор, (1249) Ферментатор, (1250) 

Ферментатор, (1251) Ферментатор, (1252) Ферментатор, (1253) Ферментатор, (1254) Ферментатор, 

(1255) Ферментатор, (1256) Ферментатор, (1257) Ферментатор, (1258) Ферментатор, (1259) 

Ферментатор, (1260) Ферментатор, (1261) Ферментатор, (1262) Насос КМ 60/50, (1263) Насос КМ 

60/50, (1265) Батарейна установка БЦШ-250, (1266) Батарейна установка БЦШ-250, (1267) 

Електромашсепаратор А1ДЕС,(1268) Вентилятор ЦН 4.70-10,(1269) Вентилятор ЦН 4.70-10, (1270) 

Електроталь,(1272) Колекто,(1273) Колектор,(1275) Ресивер РД -3,50,(1276) Ресивер РД -

3,50,(1280) Електродвигун 90КВТ, (1281) Електродвигун 90КВТ, (1282) Водопідігрівач ПП2-6-2П, 

(1283) Ємкість для муки, (1286) Сепаратор, (1287) Фільтр ЕП – 6555, (1289) Фільтр очистки 

повітря, (1290) Фільтр очистки повітря, (1291) Фільтр очистки повітря, (1292) Фільтр очистки 

повітря, (1293) Фільтр очистки повітря, (1294) Фільтр очистки повітря, (1295) Збірник 12 куб.м, 

(1296) Збірник 12 куб.м, (1297) Електродвигун 90-3, (1298) Фільтр очистки повітря, (1299) Насос 

1В 6*5, (1300) Вентиль ДУ – 80, (1301) Вентиль ДУ – 80, (1302) Вентиль ДУ – 80, (1303) Вентиль 

ДУ – 80, (1304) Вентиль ДУ – 80, (1305) Вентиль ДУ – 80, (1306) Вентиль ДУ – 80, (1307) Вентиль 

ДУ – 80, (1308) Вентиль ДУ – 80, (1309) Вентиль ДУ – 80, (1310) Фільтр головний КД-8357, (1311) 

Фільтр головний КД-8357, (1312) Качалка мікробіологічна (без ел. двигуна), (1313) Випрямлювачі 

ОВ ВД-401, (1314) Редуктор -500 МРІ ФІП 23-125, (1315) Електродвигун ВА 082-4 55/1470, (1316) 

Редуктор МРІ -500 ФІВ 13-125 без ел. двигуна, (1317) Редуктор МР2-315 ФІВ 15-64 22,8 без ел. 

двигуна, (1318) Редуктор МР2-315 16-64 ФІВ 22,8, (1319) Редуктор МР2-315 16-64 ФІВ 22,8, (1320) 

Редуктор МР2-315 26-50 ФІВ 29,6, (1321) Редуктор МР2-315 26-50 ФІВ 29,6, (1322) Електродвигун 

А2К, (1323) Електродвигун 30-750, (1324) Електродвигун 3711000, (1325) Електродвигун 55/1500, 

(1326) Компресор, (1327) Компресор, (1328) Щиток автомат компресорний, (1329) Щиток автомат 

компресорний, (1332) Мотор-редуктор МРІ -500-11,2, (1333) Дезінтегратор, (1334) 

Автомобілерозгрузчик ГУАР – 15, (1335) Н/причіп-паливоцистерна-Е ТЗ22 ВС 6886 ХТ, (1336) 

Вантажний автомобіль сідловий тягач-Е МАЗ 64229 032 ВС1495СК, (1337) Н/причіп-фургон-Е ПР 

МАЗ 9397 ВС 0702 ХХ, (1338) Вантажний автомобіль сідловий тягач-Е МАЗ 642208 ВС9291АІ, 

(1339) Автокран 10-20Т-С ЗИЛ 133ГЯ ВС1494СК, (1340) Трактор колісний МТЗ-82 1906 ЛР, (1341) 

Автокран 10-20Т-С КРАЗ 250КС4574 ВС1433 СК, (1342) Трактор колісний МТЗ-82.1.57 07512 ЕА, 

(1343) Трактор колісний ВТЗ-2032А 09422 ЕА, (1344) Трактор колісний Т-150К 11986 ЕА, (1345) 

Автомобіль легковий седан-В ВАЗ 21099 ВС1489СК, (1346) Автомобіль легковий універсал-В ВАЗ 

21110 ВС1490СК, (1347) Автомобіль бортовий малотонажний-В КІА КЗ000S ВС1493СК, (1348) 

Автомобіль легковий універсал-В HONDA CR-V ВС1487СК, (1349) Вантажний автомобіль 

сідловий тягач -Е КАМАЗ 5410 ВС1496СК, (1350) Автомобіль самоскид-С САЗ 3507 ВС1492СК, 

(1352) Автомобіль вантажний бортовий-С ЗИЛ 131 ВС6978АС, (1353) Напівпричіп НТ-2-02 ЛБ 

4985, (1354) Н/причіп-цистерна-Е ПП ПЦ 10 ВС 4901 ХХ, (1355) Автомобіль вантажний фургон-С 

МАЗ 500 ВС4629АР, (1356) Автомобіль пасажирський-В Volkswagen CADDY KOMBI ВС 3433 СЕ, 

(1357) Причіп ПТС-6 ЛБ 1880, (1358) Машина для внесення органічних добрив ПРТ-11 06885 ВС, 

(1359) Розкидач МВУ-8Б 06886 ВС, (1360) Автомобіль вантажний цистерна харчова-С ЗИЛ 130 

ВС1491СК, (1361) Автомобіль самоскид-С САЗ 3507 ВС1448СК, (1362) Н/причіп бортовий-Е КАЗ 

9368 ВС 6887 ХТ, (1363) Причіп 1 ПТС-9 11870 ВС, (1364) Причіп-ємність ЗЖВ-3,2 06884 ВС, 

(1424) Ультразвуковий витратомір УВР-011 А2.2/ВС-К, (1425) Комп’ютер в комплекті, (2561) 

Насос EBARA 3М 40-200/7,5, (2563) Холодно-паротермальний агрегат (TURBO ULV), (120410) 

Акумулятор АР 1218, (130001) Автомобіль легковий седан-В HONDA ACCORD 2.0 ВО0817АЕ, 

(500009) Компресор гвинтовий ТІDY-25, (500010) Комп’ютер в комплекті, (500020) Комп’ютер в 

комплекті, (500218) Спіральний теплообмінник F-50м2, (500273) Насос EBARA 3М 40-200/7,5, 

(500274) Насос ЗМ 32-160/2,2, (500275) Насос EBARA 3M40-200/7,5, (500276) Пневматичний 

мембранний насос BOXER 50PP, (500533) Багатофункційний пристрій БФП Canon imageRUNNER 

1435i, (500534) Перетворювач частоти 2,2 кВт 380В 3ф ATV310HU22N4E, (500651) Насос 

PW.1.13.7.1100 з двигуном 1,5 кВт, (500681) Телескопічний навантажувач JCB 531-70, Т02353ВС, 

(500716) Витратомір-лічильник електромагнітний «Взлет ЭР» 440ЛВ ДУ-80, (500717) Частотний 

перетворювач ATV212HD11N4 11кВт, (500718) массовий витратомір RССT38-

AH1M04D4SL/KF1/K4/MB №D1V701411 (спиртосховище), (500735) массовий витратомір 83М50-

АWOWAADAABAJ (зливне) №65070А02000, DN50, (500737) Частотний перетворювач 

ATV212HD11N4 11кВт, (500740) Драбина трьохсекційна з тросом EURO E3F SVELT(3х16), 

(500773) лічильник-витратомір коріолісовий ROTAMASS RССT38 № D1V901080(зливне), (500775) 



лічильник-витратомір коріолісовий ROTAMASS RССT38 № D1V901082 (спиртосховище), 

(500791) Обчислювач об’єму спирту «Універсал-С» вузл, (500894) Насос ВС-80 (СВН-80) з 

електродвигуном 7,5кВт/1500 об./хв., (500945) Обчислювач об’єму спирту «Універсал-С» вузл 

ФГЕС, (500946) Перетворювач частоти 7,5 кВт, (501109) Комп’ютер в комплекті, (501119) 

Комп’ютер в комплекті, (501167) Перетворювач частоти VLT Micro Drive 132F0061 22 кВт, 

(501171) Перетворювач частоти 7,5 кВт, (501441) Комплект відеоспостереження HikVision NK4E0-

1T, (502067) Перетворювач тиску РR-28/0…20 kPa/PD/P/ніпель, (502068) Перетворювач тиску РR-

28/020 kPa/PD/P/ніпель, (502085) Електродвигун АИР 280S4 110/1500 (далі – Об’єкт приватизації).  

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: Львівська область, Червоноградський р-

н, с. Вузлове, вул. Шевченка, 7; Львівська обл., Червоноградський р-н, м. Радехів, вулиця Галицька, 

6.  

Назва та контактні дані балансоутримувача:  

ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса: 07400, Київська область, 

м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 33В, оф. 23, 

контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 0674019741, адреса електронної пошти: 

g.vergeles@ukrspirt.com. 

Відомості по об’єкт  

(нерухоме майно) 

Інв.  

номер   
Назва   

Адреса 

розташування   

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер   

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма власності 

та власник  

733  Приміщення 

будівлі 

головного 

корпусу 

(Будівля м’якої 

варки)  

Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н*, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

172,7  21097435462

39  

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Витяг з 

реєстру 

214140216 

від 26.06.20

20  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

50191

5  

Приміщення 

будівлі 

головного 

корпусу  

Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

3536,

7  

21097435462

39  

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Витяг з 

реєстру 

214140216 

від 26.06.20

20  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

736  Спиртопідвал  Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

476,6  29777812  1252.9 Склади 

та сховища 

інші  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

745  Вуглекислотни

й цех  

Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

522,7  29777812  1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

747  Свинарник  Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

211,7  29777812  1271.1 Будівлі 

для 

тваринництва  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  



Інв.  

номер   
Назва   

Адреса 

розташування   

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер   

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма власності 

та власник  

від 08.09.20

11  

738  Гаражі і склад  Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

489,8  29777812  1242.1 Гаражі 

наземні  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

735  Мехмайстерня і 

склад  

Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

832,0  29777812  1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

739  Котельня  Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

770,0  29777812  1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

746  Електропідстан

ція  

Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

51,2  29777812  1274.6 

Господарські 

будівлі  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

744  Ферментний 

цех  

Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

2309,

0  

29777812  1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

737  Адміністративн

ий корпус  

Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

284,9  29777812  1220.9 Будівлі 

для 

конторських 

та 

адміністратив

них цілей інші  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

734  Зерносклад  Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

1052,

6  

29777812  1271.3 Будівлі 

для зберігання 

зерна  

Свідоцтво 

про право 

власності 

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  



Інв.  

номер   
Назва   

Адреса 

розташування   

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер   

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма власності 

та власник  

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

750  Депо  Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

106,1  29777812  1274.6 

Господарські 

будівлі  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

753  Каналізаційна 

насосна № 1, 

каналізаційна 

насосна № 2  

Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

70,1  29777812  2223.2 

Колектори 

каналізаційні  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

754  Артсвердловин

а № 1  

Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

29,7  29777812  2222.4 Водяні 

свердловини, 

колодязі, 

бювети  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

756  Насосна патоки 

№ 1  

Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

8,2  29777812  1274.6 

Господарські 

будівлі  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

762  Бардяна 

насосна  

Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

26,4  29777812  1274.6 

Господарські 

будівлі  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

752  Очисні споруди  Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

94,2  29777812  2999.9 Інші 

інженерні 

споруди  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

759  Насосна патоки Львівська обл., 12,3  29777812  1274.6 Свідоцтво Державна, 



Інв.  

номер   
Назва   

Адреса 

розташування   

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер   

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма власності 

та власник  

№ 2  Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

Господарські 

будівлі  

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

ДП «Укрспи

рт»  

755  Артсвердловин

а № 2  

Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

с. Вузлове, вул. 

Шевченка, 7  

21,8  29777812  2222.4 Водяні 

свердловини, 

колодязі, 

бювети  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САС 

№ 800717 

від 08.09.20

11  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

766  Спиртобаза  Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

м. Радехів, вул. 

Галицька, 6  

668,2  55977046239  1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САВ 

№ 703698 

від 08.05.20

13  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

780  Гараж  Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

м. Радехів, вул. 

Галицька, 6  

74,7  55977046239  1242.1 Гаражі 

наземні  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САВ 

№ 703698 

від 08.05.20

13  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

778  Будівля 

механічної 

майстерні  

Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

м. Радехів, вул. 

Галицька, 6  

23,0  55977046239  1274.6 

Господарські 

будівлі  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САВ 

№ 703698 

від 08.05.20

13  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

1046  Прохідна з 

ваговою  

Львівська обл., 

Червоноградсь

кий р-н, 

м. Радехів, вул. 

Галицька, 6  

115,1  55977046239  1274.6 

Господарські 

будівлі  

Свідоцтво 

про право 

власності 

САВ 

№ 703698 

від 08.05.20

13  

Державна, 

ДП «Укрспи

рт»  

*Червоноградський р-н (колишній Радехівський).  

 

На балансі ДП «Укрспирт» перебуває протирадіаційне укриття (інв. № 501914) площею 239,6 кв.м, 

яке входить до складу приміщення будівлі головного корпусу (інв. № 50915), за адресою: Львівська 

обл., Червоноградський (колишній – Радехівський) р-н, с. Вузлове, вул. Шевченка, 7 та не підлягає 

приватизації. Зазначений об’єкт цивільної оборони залишається на балансі ДП «Укрспирт». 



На території Вузлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 

перебуває майно останнього, яке не увійшло до складу Об’єкта приватизації (готова продукція, 

товари, сировина і матеріали, у тому числі сировина у незвершеному виробництві, паливо тощо). ДП 

«Укрспирт» має беззастережне право користування та розпорядження майном, яке не увійшло до 

складу Об’єкта приватизації та продовжує перебувати на балансі. 

Відмості про земельні ділянки  

Назва   Адреса розташування   

Площа 

земельної 

ділянки 

(га)  

Кадастровий номер земельної 

ділянки   

Цільове 

призначення  

земельної ділянки  

Форма власності, підстава 

на право користування 

земельною ділянкою, 

інформація про обтяження  

Земельна 

ділянка  

Львівська обл., 

Червоноградський 

р-н*, с. Вузлове  

1,7641  4623987200:09:000:0222  Обслуговування 

очисних споруд  

Державна, Державний 

акт про право постій-

ного користування 

земельною ділянкою  

серія ЯЯ№178151 від 

14.12.2012  

Земельна 

ділянка  

Львівська обл., 

Червоноградський 

р-н, с. Вузлове  

0,0797  4623987200:01:003:0358  Обслуговування 

площадки 

для стоянки 

автомобілів  

Державна, Державний 

акт про право постій-

ного користування 

земельною ділянкою  

серія ЯЯ№178153 від 

14.12.2012  

Земельна 

ділянка  

Львівська обл., 

Радехівський р-н, 

с. Вузлове  

4,9161  4623987200:07:000:0215  Обслуговування 

під’ємної 

залізничної 

колії  

Державна, Державний 

акт про право постій-

ного користування 

земельною ділянкою  

серія ЯЯ№178152 від 

14.12.2012  

Земельна 

ділянка  

Львівська обл., 

Червоноградський 

р-н, с. Вузлове  

5,3014  4623987200:01:001:0077  Обслуговування 

виробничих 

приміщень  

Державна, Державний 

акт про право постій-

ного користування 

земельною ділянкою  

серія ЯЯ№178154 від 

14.12.2012  

Земельна 

ділянка  

Львівська обл., 

Червоноградський 

р-н, м. Радехів, 

вул. Галицька, 6  

0,64  4623910100:01:004:0009  Для 

обслуговування 

та експлуатації 

основних 

підсобних 

будівель та 

споруд  

Державна, Витяг з 

Державного реєстру 

29913692 від 

24.11.2014  

*Червоноградський р-н (колишній Радехівський).  

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.  

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 08.12.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його поведення. 

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 

ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

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

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

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

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (зі змінами) та Програми реформування та 

розвитку спиртової галузі на 2020 – 2023 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів 

України від 12.08.2020 № 699. 

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

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону без умов – 21 076 368,19 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 10 538 184,1 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 10 538 184,1 грн (без ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону без умов – 2 107 636,82 грн;  

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 053 818,41 грн;  

аукціону за методом покрокового зниження ціни стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 053 818,41 грн.  

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.  

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м.Київ, вул.Бастіонна, 6.   

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172. 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Адреса: вул.Січових Стрільців,3, м. Львів, Україна. 

Валюта рахунка – долари США та Євро. 

Рахунок : UA863223130000025203000000065 

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

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

SWIFT:EXBSUAUX. 

Код ЄДРПОУ: 42899921. 

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

Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts. 



Address: 3, Sichovyh str. , Lviv, city,79007. 

Account: UA863223130000025203000000065. 

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

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine. 

SWIFT: EXBSUAUX. 

Code YeDRPOU: 42899921. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

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

обл., Червоноградський р-н, с. Вузлове, вул. Шевченка, 7; Львівська обл., Червонорградський р-н, 

м. Радехів, вул. Галицька, 6. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: керівник Вузлівського місця провадження діяльності та 

зберігання спирту ДП «Укрспирт» Цибрівський Ігор Володимирович, тел. 067-647-65- 91. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: м. Львів, вул. Коперника, 4, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. Контактна особа – Дідик Оксана Стапанівна. Телефони для довідок 

(032) 261-62-14. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу: наказ регіонального 

відділення від 09.11.2021 № 02810.  

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-11-09-000003-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 210 763,68 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 105 381,84 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 105 381,84 грн. 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення  

Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про 

продаж  

об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ЗИЛ-431412, реєстраційний номер 

АС9046АР, за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 3 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ЗИЛ-431412, реєстраційний номер АС9046АР  

(далі – Об’єкт приватизації). 

 

 



Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 3. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Луцька 

картонно-паперова фабрика» (код за ЄДРПОУ 38272943); адреса: Волинська обл., м. Луцьк, 

вул. Карбишева, 3, тел.(0332) 78-70-31. 

Відомості про Об’єкт приватизації: автомобіль марки – ЗИЛ, модель 431412, тип – спеціальний 

вантажний пожежний-С, номер шасі (кузова, рами) – 3086223, повна маса – 9600, маса без 

навантаження – 7000, категорія – С, об’єм двигуна – 6000 см3, тип пального – В, колір – червоний, 

кількість сидячих місць з місцем водія – 3 (три), реєстраційний номер АС9046АР, дата першої 

реєстрації – 12.06.1998, дата реєстрації – 15.07.2015, рік випуску – 1991, інвентарний № 004214. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 07 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 

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

проведення електронного аукціону. 

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

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

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного та комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 182 191,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 91 095,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 91 095,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 18 219,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 9 109,55 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 9 109,55 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

Об’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 1 544,49 грн (одна тисяча п’ятсот сорок чотири грн 49 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 за ЄДРПОУ 42899921 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: 

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

Інші відомості: 

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

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

комунального майна»). 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, 

за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 3. 

Відповідальна особа балансоутримувача: Сапіжук Наталія Євгенівна, тел. (098) 258-18-44. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, 

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

Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 24-00-57, 

адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

від 02.11.2021 № 604. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000006-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 1 821,91 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 910,96 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 910,96 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки 

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення  

Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про 

продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – дільниці ветеринарної медицини, 

приміщення головного корпусу, загальною площею 84,7 м2 за адресою: Волинська обл., 

Іваничівський р-н, с. Орищі, вул. Гагаріна, 37 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: дільниця ветеринарної медицини, приміщення головного 

корпусу, загальною площею 84,7 м2 (далі – Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Орищі, вул. Гагаріна, 37. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Іваничівська районна державна лікарня ветеринарної 

медицини (код за ЄДРПОУ 00692469), адреса: Волинська обл., смт Іваничі, вул. Перемоги, 61, 

тел. (03372) 2-17-03. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

 Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

Дільниця 

ветеринарної 

медицини, 

приміщення 

головного 

корпусу  

Волинська 

обл., 

Іваничівський 

р-н, с. Орищі, 

вул. Гагаріна, 

37  

84,7  1829814707211  1220.9 – 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші   

Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності, 

(індексний номер 

витягу: 166702003 

від 15.05.2019)  

Державна, 

Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774)  

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

Волинська 

обл., 

Іваничівський 

р-н, с.Орищі, 

вул. Гагаріна, 

37  

15371  0721182803:03:002:0001  Для 

обслуговування 

адмініст-

ративних та 

господарських 

будівель  

Державна, Витяг з Дер-

жавного реєстру речових 

прав на нерухоме майно 

про реєстрацію іншого 

речового права 

(індексний номер витягу: 

215971707 від 13.07.2020)  

 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 07 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 



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

проведення електронного аукціону. 

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

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

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного та комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 68 588,18 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 34 294,09 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 34 294,09 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 6 858,82 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 429,41 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 429,41 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за 

придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації) 

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42899921 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: 

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

Інші відомості: 

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

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

комунального майна»); 

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на 

покупця (стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»). 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, 

за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Орищі, вул. Гагаріна, 

37. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Березюк Валентина Василівна, тел.: (097) 455-85-55. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, 

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



Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел.: (0332) 24-00-

57, адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

від 02.11.2021 № 603. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000014-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 685,88 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 342,94 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 342,94 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних 

об’єктів у складі: будинок інспекції «А-1» загальною площею 81,1 м2; хлів з прибудовою «Б-1» 

загальною площею 37,1 м2 за адресою:  

Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Галана Ярослава, 3 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: будинок інспекції 

«А-1» загальною площею 81,1 м2; хлів з прибудовою «Б-1» загальною площею 37,1 м2  

(далі – Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Галана Ярослава, 3. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби у 

Волинській області (код за ЄДРПОУ 40317441), адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 

10, тел. (0332) 24-64-02, (0332) 24-63-67. 

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 

інспекції 

«А-1»  

Волинська 

обл., 

Горохівський 

р-н, 

м. Горохів, 

вул. Галана 

81,1  960900707208  1220.9 – 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші   

Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності, 

Державна, 

Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечності 



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

Ярослава, 3   (індексний номер 

витягу: 108040061 

від 18.12.2017)  

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774)  

Хлів з 

прибудовою 

«Б-1»  

Волинська 

обл., 

Горохівський 

р-н, 

м. Горохів, 

вул. Галана 

Ярослава, 3   

37,1  960884507208  1274.6 – 

Господарські 

будівлі   

Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності, 

(індексний номер 

витягу: 108044498 

від 18.12.2017)  

Державна, 

Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774)  

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування земельною 

ділянкою, інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

Волинська 

обл., 

Горохівський 

р-н, 

м. Горохів, 

вул. Галана 

Ярослава, 3.  

803  0720810100:03:001:0459  Для 

будівництва та 

обслуговування 

інших будівель 

громадської 

забудови  

Державна, Витяг з Дер-

жавного реєстру речових 

прав на нерухоме майно 

про реєстрацію іншого 

речового права, 

(індексний номер витягу: 

209353304 від 19.05.2020)  

 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 07 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 

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

проведення електронного аукціону. 

 

 



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

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

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного та комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 273142,81 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 136571,41 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 136571,41 грн (без урахування ПДВ); 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 27314,28 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 13657,14 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 13657,14 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за 

придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації) 

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42899921 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: 

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

Інші відомості: 

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

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

комунального майна»); 

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу покладаються на 

покупця (стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»). 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00, 

за місцем його розташування за адресою: Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Галана 

Ярослава, 3. 

Відповідальна особа балансоутримувача: Подмоклий Микола Анатолійович, тел.: (067) 361-42-40. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, 

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

Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел.: (0332) 24-00-

57, адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua. 

 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

від 02.11.2021 № 605. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-11-000007-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 2731,43 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1365,71 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1365,71 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду  

державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про продаж 

об’єкта  

малої приватизації – окремого майна Державної установи «Ковельська виховна колонія» 

за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Шевченка Тараса, 20 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно Державної установи «Ковельська виховна 

колонія» у складі: (10301014) Адміністративна будівля № 2, літера «А-2» (заг. пл. – 632,20 м2), 

(10301015) Адміністративна будівля № 1, літера «Х-2» (заг. пл. – 492,40 м2), (10301004) Будівля 

школи, літера «Е-3» (заг. пл. – 1655,90 м2), (10301009) Клуб та їдальня для засуджених, літера 

«С-4» (заг. пл. – 1834,40 м2), (10301011) Будівля ПТУ, літера «Л-2» (заг. пл. – 2508,40 м2), 

(10301027) Гуртожиток № 1, літера «П-3» (заг. пл. – 2704,90 м2), (10301028) Гуртожиток № 2, 

літера «Р-2» (заг. пл. – 1395,80 м2), (10301038) Будівля алюмінієвого складу, літера «Д-1» (заг. 

пл. – 363,40 м2), (10301036) Будівля гальванічного цеху, літера «Б-2» (заг. пл. – 381,60 м2), 

(10301029) Будівля гаража, літера «Г-1» (заг. пл. – 555,70 м2), (10301039) Будівля збірно-

розбірного алюмінієвого складу, літера «В-1» (заг. пл. – 336,60 м2), (10301033) Будівля 

механічного цеху № 1, літера «К-2» (заг. пл. – 1588,50 м2), (10301034) Будівля механічного 

цеху № 2, літера «Ж-2» (заг. пл. – 1071,70 м2), (10301035) Будівля складу готової продукції 

№ 1, літера «Н-1» (заг. пл. – 1522,40 м2), (10301031) Будівля складу готової продукції № 2, 

літера «О-1» (заг. пл. – 88,30 м2), (10301037) Будівля складу ДОК, літера «З-1» (заг. пл. – 

445,80 м2), (10301030) Будівля складу Модуль, літера «М-1» (заг. пл. – 624,30 м2), (10301010) 

Будівля розплідник для службових собак, літера «Ц-1» (заг. пл. – 95,40 м2), (10301013) 

Котельня, літера «Ф-1» (заг. пл. – 123,30 м2), (10301003) Контрольно-пропускний пункт № 1, 

літера «Т-1» (заг. пл. – 214,10 м2), (10301006) Овочесховище-склад, літера «У-1» (заг. пл. – 

407,60 м2), (10301022) Підсобне приміщення №2, літера «І-1» (заг. пл. – 44,70 м2), (10301025) 

Підсобне приміщення (свинарник), літера «И-1» (заг. пл. – 108,30 м2), (10301017) 

Водонасосний будинок, літера «Є-1» (заг. пл. – 18,70 м2), (10301007) Будівля господарського 



призначення № 1, літера «Й-1» (заг. пл. – 172,90 м2), (10301016) Будівля господарського 

призначення № 2, літера «Ї-1» (заг. пл. – 87,80 м2), (10301023) Вишка освітлювальна № 1, 

(10301024) Вишка освітлювальна № 2, (10301040) Огорожа внутрішньої забороненої зони, 

(10301018) Огорожа зони, (10301021) Огорожа металева, (10301026) Огорожа між житловою та 

виробничою зонами, (10301020) Теплиця (далі – Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Волинська обл., м. Ковель, вул. Шевченка Тараса, 20. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Державна установа «Ковельська виховна колонія» 

(код за ЄДРПОУ 08562677); адреса: м. Ковель, вул. Шевченка Тараса, 20, тел. (033) 525-32-10, e-mail: 

kolonia@meta.ua. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Інв. 

номер  
Назва  

Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

1030101

4  

Адмініст-

ративна 

будівля № 2, 

літера «А-2»  

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

632,20  18241367071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 165731855 

від 27.05.2019  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

1030101

5  

Адмініст-

ративна 

будівля №1, 

літера «Х-2»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

492,40  23931751071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 263006930 

від 24.06.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

1030100

4  

Будівля 

школи, 

літера «Е-3»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

1655,9

0  

23932770071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 263025956 

від 24.06.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

1030100

9  

Клуб та 

їдальня для 

засуджених, 

літера «С-4»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

1834,4

0  

23932165071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 



Інв. 

номер  
Назва  

Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 263014370 

від 24.06.2021   

00015622)  

1030101

1  

Будівля ПТУ, 

літера «Л-2»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

2508,4

0  

18241628071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

інд.№1665353

20 від 

14.05.2019  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

1030102

7  

Гуртожиток 

№ 1, літера 

«П-3»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

2704,9

0  

82286300710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 51196066 

від 29.12.2015  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

1030102

8  

Гуртожиток 

№2, літера 

«Р-2»  

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

1395,8

0  

82283030710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 51193214 

від 29.12.2015  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

1030103

8  

Будівля 

алюмінієвого 

складу, 

літера «Д-1»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

363,40  52898730710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 31016327 

від 15.12.2014  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  



Інв. 

номер  
Назва  

Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

1030103

6  

Будівля 

гальванічног

о цеху, літера 

«Б-2»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

381,60  47467290710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 27987883 

від 13.10.2014  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

1030102

9  

Будівля 

гаража, 

літера «Г-1»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

555,70  47504800710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 28008610 

від 13.10.2014  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

1030103

9  

Будівля 

збірно-

розбірного 

алюмінієвого 

складу, 

літера «В-1»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

336,60  53039520710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 31096816 

від 16.12.2014  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

1030103

3  

Будівля 

механічного 

цеху №1, 

літера «К-2»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

1588,5

0  

47519680710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 28016880 

від 13.10.2014  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

1030103

4  

Будівля 

механічного 

цеху №2, 

літера «Ж-2»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

1071,7

0  

47515910710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 



Інв. 

номер  
Назва  

Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 28014884 

від 13.10.2014  

ЄДРПОУ 

37534799)*  

1030103

5  

Будівля 

складу 

готової 

продукції 

№ 1, літера 

«Н-1»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

1522,4

0  

47465390710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 27986790 

від 13.10.2014  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

1030103

1  

Будівля 

складу 

готової 

продукції 

№ 2, літера 

«О-1»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

88,30  47463470710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 27985811 

від 13.10.2014  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

1030103

7  

Будівля 

складу ДОК, 

літера «З-1»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

445,80  47512560710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 28012935 

від 13.10.2014  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

1030103

0  

Будівля 

складу 

Модуль, 

літера «М-1»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

624,30  47469430710

4  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 27989465 

від 13.10.2014  

Державна, 

Державна 

пенітенціар

на служба 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37534799)*  

1030101 Будівля Волинська 95,40  23933401071 Об’єкти не Витяг з Дер- Державна, 



Інв. 

номер  
Назва  

Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

0  розплідник 

для 

службових 

собак, літера 

«Ц-1»   

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

04  використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 263038681 

від 24.06.2021  

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

1030101

3  

Котельня, 

літера «Ф-1»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

123,30  23931742071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 263007210 

від 24.06.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

1030100

3  

Контрольно-

пропускний 

пункт № 1, 

літера «Т-1»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

214,10  23931256071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 263011271 

від 24.06.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

1030100

6  

Овочесхови

ще-склад, 

літера «У-1»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

407,60  23931507071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 263009024 

від 24.06.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

1030102

2  

Підсобне 

приміщення 

№2, літера 

«І-1»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

44,70  24236981071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  



Інв. 

номер  
Назва  

Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

слідчих 

ізоляторів   

права 

власності, інд. 

№ 268659207 

від 02.08.2021  

1030102

5  

Підсобне 

приміщення 

(свинарник), 

літера «И-1»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

108,30  24237077071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 268660710 

від 02.08.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

1030101

7  

Водонасосни

й будинок, 

літера «Є-1»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

18,70  24179604071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 267635121 

від 27.07.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

1030100

7  

Будівля 

господарсько

го 

призначення 

№1, літера 

«Й-1»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

172,90  24237081071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 268660983 

від 02.08.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

1030101

6  

Будівля 

господарсько

го 

призначення 

№2, літера 

«Ї-1»   

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевчен

ка Тараса, 

20  

87,80  24180307071

04  

Об’єкти не 

використовуют

ься 1274.3 – 

Будівлі 

виправних 

закладів, 

в’язниць та 

слідчих 

ізоляторів   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, інд. 

№ 267647042 

від 27.07.2021  

Державна, 

Міністерств

о юстиції 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00015622)  

* відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2016 № 343 «Деякі питання 

оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції» Міністерство 



Інв. 

номер  
Назва  

Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

юстиції України є правонаступником Державної пенітенціарної служби України.  

 

Відмості про земельні ділянки 

Назва   
Адреса  

розташування   

Площа 

земельної 

ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка*  

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевченка 

Тараса, 20  

2,6333  0710400000:06:013:0032  Для розміщення та 

постійної 

діяльності інших, 

створених 

відповідно до 

законів України, 

військових 

формувань, для 

розміщення та 

обслуговування 

приміщень колонії  

Державна, Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності, інд. 

№ 126013417 від 

01.06.2018  

Земельна 

ділянка  

Волинська 

обл., 

м. Ковель, 

вул. Шевченка 

Тараса, 20  

2,2267  0710400000:06:013:0033  Для розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної та 

іншої 

промисловості, для 

розміщення і 

обслуговування 

приміщень 

підприємства  

Державна, Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності, інд. 

№ 126051987 від 

01.06.2018  

* На земельній ділянці кадастровий номер: 0710400000:06:013:0032 розміщена будівля 

трансформаторної підстанції ТП-412, яка обліковується на балансі ПАТ «Волиньобленерго», 

що здійснює електропостачання установи та частина каналізаційної системи водовідведення, 

що обліковується на балансі державної установи, але не є об’єктом приватизації. Встановлено 

земельні сервітути.  

 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 07 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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



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

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 

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

проведення електронного аукціону. 

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

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

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного та комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 41 624 692,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 20 812 346,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 20 812 346,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4 162 469,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 081 234,60 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 081 234,60 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків за 

придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.  

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Адреса: вул. Коперника,4, м. Львів, Україна. 

Валюта рахунка – долари США та Євро. 

Рахунок UA863223130000025203000000065 

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

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

SWIFT: EXBSUAUX. 

Код за ЄДРПОУ 42899921. 

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

Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts. 

Address: 4, Kopernika, Lviv, city,79007. 

Account: UA863223130000025203000000065. 

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

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine. 

SWIFT: EXBSUAUX. 



Code YeDRPOU: 42899921. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені за посиланням: 

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

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

за адресою: Волинська обл., м.Ковель, вул. Шевченка Тараса, 20. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Колесник Андрій Анатолійович – провідний інженер-

енергетик державної установи «Ковельська виховна колонія», тел. (050) 688-28-54. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, 

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

Відповідальна особа організатора аукціону: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 24-00-57, 

адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

від 02.11.2021 № 606. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-28-000003-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 416 246,92 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 208 123,46 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 208 123,46 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

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, літер «А-1» загальною 

площею 27,3 м2  

за адресою: Полтавська обл., Шишацький р-н, смт Шишаки, вул. Партизанська, гараж 6/1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гараж, літер «А-1» загальною площею 27,3 м2. 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Шишацький р-н (за новим 

територіальним устроєм Миргородський р-н), смт Шишаки, вул. Партизанська, гараж 6/1. 



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

(код за ЄДРПОУ 02361892), адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, телефон для довідок (0532) 50-07-

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  

Гараж, 

літер «А-

1» 

загальною 

площею 

27,3 м2  

Полтавська обл., 

Шишацький р-н, 

смт Шишаки, 

вул. Партизанська, 

гараж 6/1  

27,3  2387789353257  1242.1 – 

Гаражі 

наземні  

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

про реєстрацію права 

власності від 

17.06.2021 індексний 

номер витягу 

261996371, номер 

запису про право 

власності 42549822, 

дата державної 

реєстрації – 

15.06.2021   

Державна, 

Державна 

служба 

статистики 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37507880)  

 

Об’єкт приватизації – гараж загальною площею 27,3 м2, 1976 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 з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 грудня 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 гаража літер «А-1» загальною площею 27,3 м2 за адресою: Полтавська обл., 

Шишацький р-н, смт Шишаки, вул. Партизанська, гараж 6/1 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 (зі 

змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 19 200,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 9 600,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 9 600,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1920,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 960,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 960,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

власності на об’єкт приватизації 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, у розмірі 4033,00 грн 

(чотири тисячі тридцять три грн 00 копійок) (без ПДВ) на рахунок Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено у договорі купівлі-

продажу). 

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

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

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

Account: №UA203052990000025209041200813 (USD), 

№UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

з 9.00 до 17.00 за місцем розташування об’єкта приватизації: Полтавська обл., Шишацький р-н, 

смт Шишаки, вул. Партизанська, гараж 6/1. 



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

Станіславівна, телефон (0532) 50-07-56, адреса електронної пошти: polgus@pl.ukrstat.gov.ua. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, 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 – Зьомбра Наталія Миколаївна, телефон для довідок (0532) 

50-06-12, email: nataliia.zombra@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 02.11.2021 № 1139. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-29-000002-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 192,00 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 96,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 96,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – громадського будинку з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами загальною площею 384,4 м2 за 

адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Шевченка, 8 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: громадський будинок з господарськими (допоміжними) 

будівлями та спорудами загальною площею 384,4 м2. 

Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Шевченка, 8. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в 

Полтавській області (код за ЄДРПОУ 13967927), адреса: 36014, вул. Соборності, 66, м. Полтава, 

телефон для довідок (0532) 56-24-34. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Громадський 

будинок з 

господарськими 

Полтавська 

обл., м. Лубни, 

вул. Шевченка, 

384,4   2358520453107  1220.2 – 

Будівлі 

фінансового 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

Державна 

власність, 

Головне 



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

(допоміжними) 

будівлями та 

спорудами 

загальною 

площею 

384,4 м2  

8  обслуговування   речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності від 

27.05.2021, 

індексний 

номер витягу 

258666410, 

дата державної 

реєстрації 

12.05.2021, 

номер запису 

про право 

власності 

41947018   

управління 

Пенсійного 

фонду 

України в 

Полтавській 

області (код 

за ЄДРПОУ 

13967927)  

 

Об’єкт приватизації – громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами загальною площею 384,4 м2 являє собою двоповерхову будівлю 1959 року побудови. 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(га)  

Кадастровий номер  

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

Полтавська 

обл., м. Лубни, 

вул. Шевченка, 

8  

0,0318  5310700000:06:055:0044  03.03 – для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

закладів 

охорони 

здоров’я та 

соціальної 

допомоги   

Державна, Витяг з Дер-

жавного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права від 

27.05.2021, індексний 

номер витягу 258677451, 

витяг з Державного 

земельного кадастру про 

земельну ділянку від 

22.04.2021, номер витягу 

НВ-5318067902021. 

Обтяження прав на 

земельну ділянку не 

зареєстровано   

 

Об’єкт не перебуває в оренді. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 09 грудня 2021 р. 

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 громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами 

загальною площею 384,4 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Шевченка, 8 здійснюється 

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

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

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

року № 432 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 1 894 708,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 947 354,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 947 354,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 189 470,80 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 94 735,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 94 735,40 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

об’єкт приватизації 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 у 

договорі купівлі-продажу) в сумі 5087,00 (п’ять тисяч вісімдесят сім грн 00 коп.) грн (без ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

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

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

областях 

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

Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США), 



№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

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

Account: №UA203052990000025209041200813 (USD), 

№UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

з 9.00 до 16.00 за місцем розташування об’єкта: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Шевченка, 8. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: представник балансоутримувача – Гречуха Сергій Миколайович, 

телефон: (05361) 7-08-36. 

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 Василівна, телефон для довідок (0532) 50-

06-12, еmail: pоltava_sumy@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 03.11.2021 № 1145. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-29-000001-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 18 947,08 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 9 473,54 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 9 473,54 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

 

 

 



РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 

дитячого садка-ясел на 95 місць за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, 

с. Морозівка, вул. Миру, 3а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – дитячий садок-ясла 

на 95 місць. 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Морозівка, вул. Миру, 3а. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Департамент регіонального розвитку Житомирської 

обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 39932654), адреса: 10014, м. Житомир, майдан 

імені С. П. Корольова, 12, тел. (0412) 47-44-27. 

Відомості про об’єкт 

Назва 

 

Адреса  

розташу

вання 
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ик 
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242182

001820

9 

 

– 

 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

про реєстрацію права 

власності від 

30.07.2021, індексний 

номер витягу 

268333320, номер 

запису про право 

власності/довірчої 

власності 43247680, 

дата державної 

реєстрації 23.07.2021 

 

Держав-

на, 

Житоми

рська 

обласна 

держав-

на адмі-

ністрація 

(код за 

ЄДРПО

У 

0002248

9)  

 

 

Рівень будівельної готовності: 11 %. 

Об’єкт незавершеного будівництва розташований в серединній частині населеного пункту, 

неподалік малоповерхового житлового сектору. Фундамент з/б, стіни та перегородки відсутні, 

перекриття відсутнє, підлога відсутня. Об’єкт не огороджений та не охороняється. Інженерні 

комунікації не підведені. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не відводилась. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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



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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – дитячого садка-ясел на 95 місць за адресою: 

Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Морозівка, вул. Миру, 3а здійснюється відповідно до вимог 

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

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

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

змінами). 

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – дитячого садка-ясел на 95 місць повинен 

відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 157064,05 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 78532,03 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 78532,03 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 15706,41 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 7853,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 7853,20 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 42956062 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

в іноземній валюті EUR: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

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

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 



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

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

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

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

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

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

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

кореспондентського рахунка: 04094227 

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

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

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

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

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

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у 

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

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Рівненській та Житомирській областях від 01.11.2021 № 1200. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-01-000008-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 1570,64 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 785,32 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 785,32 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 

амбулаторії  

за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, c. Жубровичі, вул. Шевченка, 14в 



 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

Місцезнаходження: Житомирська обл., Коростенський р-н, c. Жубровичі, вул. Шевченка, 14в. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Департамент регіонального розвитку Житомирської 

обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 39932654), адреса: 10014, м. Житомир, майдан 

імені С. П. Корольова, 12, тел. (0412) 47-44-27. 

Відомості про об’єкт 

Назва  
Адреса 

розташування  
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вул. Шевченка

, 14в  

674,9  242192301824

4  

–  Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності 

від 30.07.2021, 

індексний номер 

витягу 

268353049, номер 

запису про право 

власності/довірчо

ї власності 

43250021, дата 

державної 

реєстрації 

26.07.2021  

Державна, 

Житомирськ

а обласна 

державна 

адміністрація 

(код за 

ЄДРПОУ 

00022489)  

 

Рівень будівельної готовності: 5 %. 

Об’єкт незавершеного будівництва являє собою залишки одноповерхової цегляної будівлі, 

фундамент з/б блоки, стіни та перегородки відсутні, перекриття відсутнє, підлога відсутня. Об’єкт 

розташований в серединній частині населеного пункту, неподалік малоповерхового житлового 

сектору. Об’єкт не огороджений та не охороняється. Інженерні комунікації не підведені. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не відводилась. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – амбулаторії за адресою: Житомирська обл., 

Коростенський р-н, c. Жубровичі, вул. Шевченка, 14в здійснюється відповідно до вимог Закону 

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

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

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



Покупець об’єкта незавершеного будівництва – амбулаторії повинен відповідати вимогам, 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 234816,86 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 117408,43 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 117408,43 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 23481,69 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 11740,84 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 11740,84 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 42956062 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

в іноземній валюті EUR: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

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

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

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

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

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

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

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



Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

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

кореспондентського рахунка: 04094227 

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

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

місцем розташування об’єкта. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

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

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у 

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

Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, тел. (0412) 42-04-18, 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 01.11.2021 № 1201. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-01-000007-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 2348,17 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1174,08 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1174,08 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі ветлікарні літ. «А» 

загальною площею 174,2 м2, гаража літ. «Г» загальною площею 129,0 м2, будівлі секційної літ. 

«Б-1» загальною площею 16,5 м2, ПММ літ. «Д-1» загальною площею 26,6 м2, вбиральні літ. «В-

1» загальною площею 4,4 м2, за адресою: Житомирська обл., м. Чуднів, вул. Соборна, 71 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля ветлікарні літ. «А» загальною площею 174,2 м2, 

гараж літ. «Г» загальною площею 129,0 м2, будівля секційної літ. «Б-1» загальною площею 

16,5 м2, ПММ літ. «Д-1» загальною площею 26,6 м2, вбиральня літ. «В-1» загальною площею 

4,4 м2. 

 

 

 



Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Чуднів, вул. Соборна, 71. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Чуднівська районна державна лікарня ветеринарної 

медицини (код за ЄДРПОУ 00698199), адреса: 13200, Житомирська обл., м. Чуднів, вул. Соборна, 12, 

тел. (04139) 2-13-37. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  

Адреса 

розташуванн

я  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма власності  

та власник  

Будівля 

ветлікарні 

літ. «А» 

загально

ю 

площею 

174,2 м2; 

гараж літ. 

«Г» 

загально

ю 

площею 

129,0 м2; 

будівля 

секційної 

літ. «Б-1» 

загально

ю 

площею 

16,5 м2; 

ПММ літ. 

«Д-1» 

загально

ю 

площею 

26,6 м2; 

вбиральня 

літ. «В-1» 

загально

ю 

площею 

4,4 м2 

Житомирська 

обл., 

м. Чуднів, 

вул. Соборна, 

71  

350,7  178173391825

8  

1271.1 – 

Будівлі для 

тваринництв

а  

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’єкта 

нерухомого 

майна від 

29.10.2020, номер 

інформаційної 

довідки 

230198293, номер 

запису про право 

власності/довірчо

ї власності 

30611322  

Державна, держ-

ава Україна в 

особі Державної 

служби України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів (код 

за ЄДРПОУ 

39924774), 

правокористувач 

– Чуднівська 

районна державна 

лікарня 

ветеринарної 

медицини (код за 

ЄДРПОУ 

00698199)  

 

До складу об’єкта приватизації входять: 

будівля ветлікарні літ. «А» загальною площею 174,2 м2. Фундамент та цоколь – стрічковий, 

бутовий; стіни та перегородки – цегляні; перекриття – балки дерев’яні з підшивкою, з накатом; дах – 

азбофанера; підлога – дощата, лінолеум; прорізи віконні, дверні – дерев’яні, металопластик. Наявне 

електропостачання, пічне опалення; 

гараж літ. «Г» загальною площею 129,0 м2. Фундамент та цоколь – стрічковий, бутовий; стіни та 

перегородки – цегляні; перекриття – балки дерев’яні, дощатий настил; дах – азбофанера; прорізі 

віконні, дверні – дерев’яні. Наявне електропостачання; 



будівля секційної літ. «Б-1» загальною площею 16,5 м2. Фундамент та цоколь – стрічковий; стіни 

та перегородки – цегляні; перекриття – балки дерев’яні з підшивкою ДСП; дах – азбофанера; 

підлога – бетонна; прорізі віконні, дверні – дерев’яні. Наявне електропостачання; 

ПММ літ. «Д-1» загальною площею 26,6 м2. Фундамент та цоколь – бетонні блоки; стіни та 

перегородки – цегляні; перекриття – залізобетон; 

вбиральня літ. «В-1» загальною площею 4,4 м2. Фундамент – цегляний вигріб; стіни та 

перегородки – цегляні; дах – азбофанера; підлога – дощата, бетон. 

Об’єкт перебуває на околиці м. Чуднів. Поруч розташована малоповерхова житлова забудова. 

Підходи і під’їзди до об’єкта перебувають в задовільному стані. 

Відомості про земельну ділянку 

 Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)   

Кадастровий номер  

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, підстава на 

право користування  

земельною ділянкою, 

інформація про обтяження  

Земельна 

ділянка  

Житомирська 

обл., 

м. Чуднів, 

вул. Соборна, 

71 (колишня 

50-річчя 

Жовтня, 71)  

9743  1825855100:01:001:0188  В.03.03 – 

землі 

житлової та 

громадської 

забудови 

охорони 

здоров’я і 

соціальних 

послуг   

Державна, держава в особі 

Чуднівської районної держав-

ної адміністрації 

Житомирської області (код за 

ЄДРПОУ 04053460), 

перебуває у постійному 

користуванні Чуднівської 

районної державної лікарні 

ветеринарної медицини 

згідно з державним актом на 

право постійного 

користування (серія ЯЯ 

№ 071126 від 15.02.2006). 

Відомості про обмеження у 

використанні земельної 

ділянки не зареєстровані  

 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.  

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 грудня 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 будівлі ветлікарні літ. «А» загальною площею 174,2 м2, гаража літ. «Г» загальною 

площею 129,0 м2, будівлі секційної літ. «Б-1» загальною площею 16,5 м2, ПММ літ. «Д-1» загальною 

площею 26,6 м2, вбиральні літ. «В-1» загальною площею 4,4 м2 за адресою: Житомирська обл., 

м. Чуднів, вул. Соборна, 71 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 

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

малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

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



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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 280820,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 140410,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 140410,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 28082,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 14041,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 14041,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

об’єкт приватизації сплатити 5495,00 грн без ПДВ на рахунок Регіонального відділення Фонду дер-

жавного майна України по Рівненській та Житомирській областях (буде зазначено у договорі 

купівлі-продажу) за проведення оцінки об’єкта приватизації. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 42956062 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

в іноземній валюті EUR: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

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

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

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

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 



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

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

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

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

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

кореспондентського рахунка: 04094227 

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

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 

за місцем розташування об’єкта. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Бондарчук Сергій Петрович, тел. (098) 515-43-57, е-

mail:vetapteka_chd@ukr.net. 

Найменування особи організатора аукціон: 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) 42-04-18, е-mail: ztfdmu@gmail.com. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях від 01.11.2021 № 1199. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000001-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 2808,20 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1404,10 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1404,10 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

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

площею 50,1 м2 за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Брусилів, 

вул. Лермонтова, 5 

 

 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля гаража загальною площею 50,1 м2. 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Брусилів, вул. Лермонтова, 5. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України 

в Брусилівському районі Житомирської області (код за ЄДРПОУ 37799226), адреса: 12601, 

Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Брусилів, вул. Лермонтова, 3, тел. (262) 3-12-00. 

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  

Будівля 

гаража 

загальною 

площею 

50,1 м2   

Житомирська 

обл., 

Житомирський 

р-н, 

смт Брусилів, 

вул. Лермонтова, 

5  

50,1  756628618209  1242.1 – 

гаражі 

наземні  

Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

від 16.04.2021, 

індексний номер 

витягу 

253099535, номер 

запису про право 

власності 

/довірчої 

власності 

11714507, дата 

державної 

реєстрації 

22.10.2015  

Державна, 

держава 

Україна в 

оперативному 

управлінні Дер-

жавної 

казначейської 

служби 

України у 

Брусилівському 

районі (код за 

ЄДРПОУ 

37799226)  

 

Об’єкт приватизації – будівля гаража загальною площею 50,1 м2. Фундамент – бутобетонний; 

стіни та перегородки – шлакоблокові; підлога – бетонна; покрівля – азбофанера, крокви з колод, 

обрешітка з дощок; вікна – одинарні, глухі; двері – щитові, металеві. Наявне електропостачання. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 грудня 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 будівлі гаража загальною площею 50,1 м2 за адресою: Житомирська обл., 

Житомирський р-н, смт Брусилів, вул. Лермонтова, 5 здійснюється відповідно до вимог Закону 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 



СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 1490,80 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 745,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 745,40 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 149,08 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 74,54 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 74,54 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 42956062 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

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: Євченко Валерій Олександрович, тел. (096) 015-58-

00. 

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) 42-04-18, 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 01.11.2021 № 1202. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-29-000005-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 14,91 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 7,45 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 7,45 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 – будівлі магазину загальною 

площею 32,5 м2 за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Завадське, вул. Завадська 

(колишня назва – вул. В. Васильченка), 2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля магазину загальною площею 32,5 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Завадське, вул. Завадська (колишня 

назва – вул. В. Васильченка), 2. 

Балансоутримувач відсутній. 



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  

Будівля 

магазину 

загальною 

площею 

32,5 м2   

Харківська 

обл., 

Золочівський 

р-н, 

с. Завадське, 

вул. Завадська 

(колишня 

назва – вул. В. 

Васильченка), 

2   

32,5  –  1230.1 – 

Торгові 

центри, 

універмаги, 

магазини   

Свідоцтво про 

право власності 

від 31.03.2005, 

видане на 

підставі рішення 

виконкому 

Олександрівської 

сільскої ради від 

31.03.2005 

№ 03/15   

Державна, держава 

Україна в особі 

Верховної Ради 

України в 

оперативному 

управлінні Фонду 

державного майна 

України, код 

ЄДРПОУ 

00032945   

 

Об’єкт державної власності не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Конгресівське» під час 

приватизації. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16.08.2004 по справі № Б-

4326/2-25 ліквідовано юридичну особу – ВАТ «Конгресівське», державну реєстрацію юридичної 

особи припинено (запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань від 07.02.2005 № 14591280000000077). 

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля магазину загальною площею 32,5 м2. Рік введення в 

експлуатацію – 1965. Фундамент – бетон, стіни – цегляні, покрівля – шифер, перекриття дерев’яні. 

Об’єкт тривалий час не експлуатується за призначенням, перебуває у незадовільному стані. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 09 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

проведення електронного аукціону. 

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

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

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 14 300,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 7 150,000 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 7 150,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1430,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 715,00 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 715,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по 

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

об’єкта приватизації, у розмірі 2 970,00 грн (дві тисячі дев’ятсот сімдесят грн 00 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області 

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код 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: об’єкт у вільному доступі, огляд проводиться за місце-

знаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Завадське, вул. Завадська 

(колишня назва – вул. В. Васильченка), 2. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській 

області, адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, 

тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня 

перерва з 12.00 до 12.45. 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Долотіна Тетяна Валеріївна, 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 

29.10.2021 № 01343. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000005-3. 



Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 143,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 71,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 71,50 грн. 

Місце проведення: 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 Харківській області про 

приватизацію  

об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі магазину загальною площею 33,1 м2  

за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Скорики, вул. Шевченка, 11а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля магазину загальною площею 33,1 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Скорики, вул. Шевченка, 11а. 

Балансоутримувач відсутній. 

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  

Будівля 

магазину 

загальною 

площею 

33,1 м2   

Харківська 

обл., 

Золочівський 

р-н, 

с. Скорики, 

вул. Шевченка, 

11а   

33,1  –  1230.1 – 

Торгові 

центри, 

універмаги, 

магазини   

Свідоцтво про 

право власності 

від 31.03.2005, 

видане на 

підставі рішення 

виконкому 

Олександрівської 

сільскої ради від 

31.03.2005 

№ 03/14   

Державна, держ-

ава Україна в 

особі Верховної 

Ради України в 

оперативному 

управлінні Фонду 

державного майна 

України, код 

ЄДРПОУ 

00032945   

 

Об’єкт державної власності не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Конгресівське» під час 

приватизації. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16.08.2004 по справі № Б-

4326/2-25 ліквідовано юридичну особу – ВАТ «Конгресівське», державну реєстрацію юридичної 

особи припинено (запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань від 07.02.2005 № 14591280000000077). 

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля магазину загальною площею 33,1 м2. Рік введення в 

експлуатацію – 1972. Фундамент – бетон, стіни цегляні, покрівля – шифер, перекриття дерев’яні. 

Об’єкт тривалий час не експлуатується за призначенням, перебуває у незадовільному стані. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

 



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 09 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

проведення електронного аукціону. 

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

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

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 9 500,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 4750,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4750,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 950,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 475,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 475,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

об’єкта приватизації, у розмірі 2 970,00 грн (дві тисячі дев’ятсот сімдесят грн 00 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області 

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 44223324 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

в іноземній валюті: 

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

за ЄДРПОУ 44223324 

Валюта рахунка – USD 



№ рахунку: 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: об’єкт у вільному доступі, огляд проводиться за місце-

знаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Скорики, вул. Шевченка, 

11а. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській 

області, адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, 

тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня 

перерва з 12.00 до 12.45. 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Долотіна Тетяна Валеріївна, 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 

29.10.2021 № 01335. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000002-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 95,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 47,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 47,50 грн. 

Місце проведення: 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. 

 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового 

комплексу  

державного підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство» 

 

 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства  

«Геройське дослідно-промислове підприємство». 

Індентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 00383604. 

Місцезнаходження об’єкта: 75620, вул. Дубинди, 17, с. Геройське, Голопристанський р-н, 

Херсонська обл. 

Підприємство розташоване на березі Дніпровського лиману, на відстані 70 км від районного 

центру – м. Гола Пристань. Виробничі потужності по видобутку солі – гідротехнічні споруди 

(басейни – підготовчі, садкові, канави, шлюзи та інше) на ланцюзі озер, заповнених морською водою 

Ягорликської затоки Чорного моря. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021 – 17 осіб. 

Основними напрямами діяльності підприємства відповідно до Статуту є добування солі (КВЕД-

08.93). 

Операційний виробничий цикл по вирощуванню та видобуванню солі становить 12 місяців, сіль 

видобувається раз на рік – у вересні – жовтні. 

У 2021 році видобуток солі не здійснювався. Дохід отримувався за рахунок накопичених запасів 

солі видобутку 2020 року. 

Основна номенклатура та обсяг продукції  

(робіт, послуг) 

Продукція (роботи, послуги)   
За 2018 

рік  

За 2019 

рік  

За 2020 

рік  

За 6 місяців 

2021 року  

Добування солі, тонн (сіль морська осідна першого та 

другого ґатунку, сертифікат відповідності UA 

1.189.Х000175-18, термін дії: 22.11.2018 – 31.12.2020)   

4 100,0  4 600,0  4 500,0  –  

 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018 – 30.06.2021 – 10503,1 тис. грн, в 

тому числі експортної – 0. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

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

За 2018 рік  2 554,0  2 554,0  

За 2019 рік  2 896,0  2 896,0  

За 2020 рік  4 026,7  4 026,7  

За 6 місяців 2021 

року  

1 026,4  1 026,4  

 

Основні показники господарської діяльності ДП «Геройське ДПП»  

за останні три роки та останній звітний період 

№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

І 

півріччя 

2021 р.  

1.  Активи (форма №1, рядок 1300)  тис. грн   11734,2  11612,3  13404,4  11737,7  

1.1  Необоротні активи  тис. 

грн   

5981,00  5958,8  5918,50  5904,1  

1.1.1  Балансова вартість нематеріальних активів  тис. 

грн   

–  –  –  –  

1.1.2  Балансова вартість незавершених капітальних 

інвестицій  

тис. 

грн   

–  –  –  –  

1.1.3  Балансова вартість основних засобів  тис. 

грн   

5981,00  5958,8  5918,50  5904,1  



№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

І 

півріччя 

2021 р.  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. 

грн   

–  –  –  –  

1.2  Оборотні активи  тис. 

грн   

5753,20  5653,5  7485,9  5833,60  

1.2.1  запаси  тис. 

грн   

3503,6  4009,7  4473,9  4473,9  

1.2.2  сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 

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

тис. 

грн   

2212,90  1599,90  2862,3  1358,7  

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

грн   

36,7  43,9  149,7  1,0  

2.  Пасиви  тис. грн   11734,2  11612,3  13404,4  11737,7  

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

грн   

5777,6  6036,9  5970,8  4339,5  

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

грн   

–  –  –  –  

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

грн   

5652,3  5271,10  7129,3  7398,2  

2.3.1  поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма 

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

тис. 

грн   

5652,3  5271,10  7129,3  7398,2  

2.4  Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі 

за:  

тис. 

грн   

–  –  –  –  

2.4.1  розрахунками з оплати праці  тис. 

грн   

–  –  –  –  

2.4.2  розрахунками перед бюджетом  тис. 

грн   

–  –  –  –  

2.4.3  розрахунками зі страхування  тис. 

грн   

–  –  –  –  

2.4.4  розрахунками за товари, роботи, послуги  тис. 

грн   

–  –  –  –  

3.  Доходи всього, в тому числі:  тис. грн   2554  2896  4026,7  1026,4  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. 

грн   

2554  2896  4026,7  1026,4  

3.2  Інші операційні доходи  тис. 

грн   

–  –  –  –  

3.3  Інші фінансові доходи  тис. 

грн   

–  –  –  –  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн   2712,10  2888,3  4060,4  2657,7  

4.1  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. 

грн   

1744,5  1904,3  3095,5  831,4  

4.2  Адміністративні витрати  тис. 

грн   

967,6  984  964,9  1438,2  

4.3  Витрати на збут  тис. 

грн   

–  –  –  388,1  

4.4.  Інші операційні витрати  тис. 

грн   

–  –  –  –  

4.5  Фінансові витрати  тис. –  –  –  –  



№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

І 

півріччя 

2021 р.  

грн   

4.6  Інші витрати  тис. 

грн   

–  –  –  –  

4.7  Витрати з податку на прибуток  тис. 

грн   

–  –  –  –  

5.  Чистий прибуток (збиток)  + ,-  тис. грн   -158,1  7,7  -33,7  -1631,3  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  18  18  18  17  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн   180,5  180,5  180,5  150,371  

8.  Середньомісячна заробітна плата  тис. грн   10,028  10,028  10,028  8,846  

 

Дебіторська заборгованість ДП «Геройське ДПП»  

станом на 30.06.2021 

Дебітор найменування  Сума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку всього, грн  

АКВА КОСМЕТИКС ГРУП ТОВ  70000  

Бетрія Груп ТОВ  329156,5  

ЕЛЄНСІ ТОВ  58131,16  

Голопристанська ДЕД  899404,1  

ПП ТДС  2016,6  

Разом  1358708,36  

 

Кредиторська заборгованість ДП «Геройське ДПП» станом на 30.06.2021 

Станом на 30.06.2021: – 7398232,80 грн. 

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 

Земельний податок – 252895,27 грн. 

Податок на нерухомість – 5891,95 грн. 

Податок на прибуток – 1310,0 грн. 

ПДВ 20 % – 199394,81 грн. 

ЄСВ 22 % – 1070883,48 грн. 

ПДФО 18 % – 867352,23 грн. 

Військовий збір 1,5 % – 72275,35 грн. 

Заборгованість із заробітної плати – 152700,00 грн. 

Інша кредиторська заборгованість – 4775529,71 грн. 

Усього кредиторська заборгованість – 7398232,80 грн. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  Адреса розташування  

Загальна 

площа 

будівлі 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Будівля 

майстерні. Літ. Б  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

58,4  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується   –  Держав-

на   

Будівля контори. 

Літ. А  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

122,9  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

Використовується  –  Держав-

на   



Назва  Адреса розташування  

Загальна 

площа 

будівлі 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

н, Херсонська обл.  майна  

Склад 

матеріальний. 

Літ. В  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

207,5  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Склад 

матеріальний. 

Літ. Г  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

140,4  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Склад 

матеріальний. 

Літ. Д  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

68,8  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Цех 

фасувальний. Літ. 

Е  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

575,10  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Будівля для 

зберігання солі. 

Літ. Ж  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

205,0  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Гараж. Літ. И  вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

81,6  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Трансформаторна 

підстанція 

(будівля). Літ. К  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

27,88  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Столярний цех. 

Літ. М  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

11,3  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Огорожа.№ 1  вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Огорожа № 2,3  вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Огорожа № 4  вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Причал № 5  вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

Використовується  –  Держав-

на   



Назва  Адреса розташування  

Загальна 

площа 

будівлі 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

н, Херсонська обл.  майна  

Туалет. Літ. З, 

Літ. Л  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

2,9  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Естакада № 7  вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Ємність для 

зберігання ППМ 

№ 6  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Навіс Літ. Н  вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

25,2  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Навіс Літ. О  вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

14,3  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Технологічна 

споруда оз. 

«Кругле» № ХІІ  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.   

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Технологічна 

споруда оз. 

«Гаркушеве» 

№ VІІІ  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.   

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Складський 

майданчик оз. 

«Гаркушеве» 

№ 27  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.   

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Технологічна 

споруда оз. 

«Дубова Засуха» 

№ Х  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.   

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Складський 

майданчик 

оз.”Дубова 

Засуха” №27  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.  

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Технологічна 

споруда оз. 

«Змійове» № ХІ  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.   

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Складський 

майданчик 

оз.”Фенькіне” 

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

Використовується  –  Держав-

на   



Назва  Адреса розташування  

Загальна 

площа 

будівлі 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

№ХІІ  н, Херсонська обл.  майна  

Технологічна 

споруда оз. 

«Північно 

Змійове» №ІХ  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.   

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

Складський 

майданчик оз. 

«Північно 

Змійове» №ІХ  

вул. Дубинди, 17, 

с. Геройське, 

Голопристанський р-

н, Херсонська обл.   

–  Тривають дії 

щодо 

реєстрації 

майна  

Використовується  –  Держав-

на   

 

Станом на 30.06.2021 у підприємства відсутні заборони на відчуження, арешти та обтяження на 

майно ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство». 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки*  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування 

земельною 

ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

с. Геройське, 

Голопристанський 

р-н, Херсонська 

обл.  

3407646  6522381500:03:001:0001; 

6522381500:07:001:0001; 

6522381500:07:001:0002; 

6522381500:07:001:0003; 

6522381500:07:001:0004; 

6522381500:07:001:0006; 

6522381500:07:001:0010; 

6522381500:07:001:0011; 

6522381500:07:001:0012; 

6522381500:07:001:0013; 

6522381500:07:001:0014; 

6522381500:07:001:0015; 

6522381500:07:001:0016; 

6522381500:07:001:0017; 

6522381500:07:001:0005; 

6522381500:07:001:0007; 

6522381500:07:001:0008; 

6522381500:07:001:0009; 

6522381500:07:009:0001 

Категорія 

земель: землі 

промисловості. 

Цільове 

призначення: 

Видобутку, 

переробки та 

поставки 

кухонної солі 

Державна. Дер-

жавний акт на 

право постійного 

користування 

землею  

*Земельні ділянки, ідентифіковані в Відкритому державному земельному кадастрі.  

 

На даній земельній ділянці відсутні об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), які належать 

іншому власнику. 

Договори оренди щодо нерухомого майна ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство» 

станом на 30.06.2021 не укладалися. 

На балансі ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство» перебувають об’єкти, які не 

підлягають приватизації, а саме: земельна ділянка загальною площею 3407646 м2. Балансова 

вартість – 5 607 336,42 грн. 



Дана земельна ділянка підприємства по видобутку солі перебуває в межах об’єкта «Смарагдової 

мережі» Європи в Україні – «Kinburnska Kosa» код території:UA0000215, що накладає певні 

обмеження на їх використання. 

Смарагдова мережа (Emerald Network) – мережа природоохоронних територій, створена задля 

збереження видів та оселищ, які потребують охорони на загальноєвропейському рівні. Смарагдова 

мережа формується у країнах, які не є членами ЄС, і є аналогічною до мережі Natura 2000, яка 

функціонує у країнах ЄС. 

У межах підписання Угоди про асоціацію Україна прийняла зобов’язання щодо реалізації цілої 

низки природоохоронних директив, серед них – Оселищної (Директива 92/43/ЄЕС) та Пташиної 

директиви (Директива 2009/147/ЄС). 

На підприємстві не ведеться облік викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє 

природне середовище, утворення і розміщення відходів. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 09.12.2021. 

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

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 

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

ного аукціону. 

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

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Геройське дослідно-

промислове підприємство» здійснюється відповідно до вимог: 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; 

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

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

року № 432 (зі змінами). 

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Геройське дослідно-

промислове підприємство» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

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

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

зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або 

опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл 

на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію 

встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. 

Відповідно до вимог природоохоронного законодавства України, покупець єдиного майнового 

комплексу державного підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство» зобов’язаний 

дотримуватись рекомендацій, наданих у Звіті про екологічний аудит щодо об’єкта: Державне 

підприємство «Геройське дослідно-промислове підприємство», виготовленому на замовлення Регіо-

нального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим 

та м. Севастополі, проведеного ТОВ «Спеціалізоване підприємство «ЕКО СВІТ». 

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

стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного 

користування земельною ділянкою. 

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами: 6 130 330,58 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 3 065 165,29 грн (без урахування ПДВ); 

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

3 065 165,29 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами: 613 033,06 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 306 516,53 грн (без урахування ПДВ); 

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

306 516,53 грн (без урахування ПДВ). 

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

УМОВИ ПРОДАЖУ: покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«Геройське дослідно-промислове підприємство» від дати переходу права власності зобов’язаний 

забезпечити: 

збереження основного виду діяльності підприємства, а саме: 08.93 – Добування солі; 

погашення протягом шести місяців заборгованості державного підприємства «Геройське дослідно-

промислове підприємство» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської 

заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності; 

недопущення звільнення працівників державного підприємства «Геройське дослідно-промислове 

підприємство» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення 

працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 

40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців; 

фінансування охорони праці на державному підприємстві «Геройське дослідно-промислове 

підприємство» відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці»; 

відшкодувати протягом 10 календарних днів після переходу права власності на об’єкт приватизації 

до покупця витрати Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі на проведення екологічного аудиту державного 

підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство» у сумі 20 000,00 грн (двадцять тисяч 

грн 00 коп.). 

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, 

не перевищує п’яти років з дня переходу права власності на Об’єкт приватизації до покупця. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 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. 

Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аукціону 

реєстраційних внесків та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 

приватизації). 

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 

електронного аукціону гарантійного внеску в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 21295778 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400 

Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 

Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 

МФО 351005 

Код за ЄДРПОУ 21295778 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 



Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine 

Account: UA643510050000025305218539400 

Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 

Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine 

MFO 351005 

SWIFT: KHABUA2K 

Code YeDRPOU: 21295778 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем 

його розташування: вул. Дубинди, 17, с. Геройське, Голопристанський р-н, Херсонська обл., за 

попереднім узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення Фонду державного 

майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 

огляду об’єкта: Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua; 

Контактна особа від ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство», яка є відповідальною за 

забезпечення можливості огляду об’єкта: Бухтіяров Дмитро Борисович, (095) 704-31-11. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: 73000, м. Херсон, 

просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, тел. (0552) 22-44-44. 

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 

15.45, вебсайт: www.spfu.gov.ua. 

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

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

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

органом приватизації щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про 

об’єкт приватизації. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі від 20.09.2021 № 667. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-06-02-000008-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами: 61 303,31 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни: 30 651,65 грн; 

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

30 651,65 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 


