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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях про продаж об’єкта малої приватизації –  

окремого майна – нежитлової будівлі літ. «А», тамбура літ. «а», тамбура літ. «а1»,  

загальною площею 215,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу  

ВАТ «Вапнярський комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00953177  

та розташована за адресою: Вінницька обл., Тульчинський  

(колишній Томашпільський) р-н, смт Вапнярка, вул. Гагаріна, 6к 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

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

«Вапнярський комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00953177  (далі – об’єкт 

приватизації). 

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

вул. Гагаріна, 6к. 

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

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

28-47. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса  

розташування   

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма власності 

та власник  

Нежитлова 

будівля 

літ. «А», 

тамбур 

літ. «а», 

тамбур 

літ. «а1»  

Вінницька обл., 

Тульчинський 

(колишній 

Томашпільський) 

р-н, 

смт Вапнярка, 

вул. Гагаріна, 6к   

215,4  2217296505239  12 будівлі 

нежитлові  

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

№ 231847828 

від 10.11.2020  

Державна. Регіо-

нальне 

відділення 

Фонду держав-

ного майна 

України по Він-

ницькій та 

Хмельницькій 

областях, код за 

ЄДРПОУ 

42964094  

 

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

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

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

цемент. Електропостачання, водопровід та каналізація відсутні. Стан задовільний. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 



Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17.12.2021. 

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 – 213892,00 грн (без урахування ПДВ); 

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

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

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

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

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

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

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

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

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

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

рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

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

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 

реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 

придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

 

 



в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях. 

Рахунок № UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та 

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

Рахунок № UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску). 

Банк одержувача: 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 17.00 за місцем розташування 

об’єкта. 

Контактна особа від балансоутримувача: Горенюк Олександр Петрович – селищний голова 

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

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

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

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

жавного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами 

держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

областях від 10.11.2021 № 2015. 

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

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

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 2138,92 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1069,46 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1069,46 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 



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

89 932 000 штук,  

що становить 100 % статутного капіталу Акціонерного товариства «Вінницький завод 

«Кристал» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій Акціонерного товариства  

«Вінницький завод «Кристал» (далі – АТ «Вінницький завод «Кристал», товариство)  

у кількості 89932000 штук, що становить 100 % статутного капіталу товариства. 

Місцезнаходження товариства: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 33323245. 

Розмір статутного капіталу товариства: 89 932 000,00 грн. 

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 30.09.2021 становить 55 осіб. 

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 32.12 – виробництво ювелірних виробів. 

Основна номенклатура: виробництво ювелірних виробів. 

Товариство має зареєстровану торгову марку (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 144400, 

зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12.09.2011). 

Вінницький завод «Кристал» розпочав свою діяльність у 1973 році в системі алмазопереробної 

промисловості. В 1992 році з метою розширення внутрішнього ринку збуту діамантів на 

підприємстві було створено ювелірне виробництво, яке виготовляє ювелірні вироби з дорогоцінних 

металів з вставками з діамантів та іншого дорогоцінного каміння. В 2020 році підприємство 

перетворено в акціонерне товариство. На сьогодні є унікальним підприємством в Україні з переробки 

алмазів у діаманти. Підприємство може виготовляти діаманти класичних круглих форм огранки на 

57 граней. Технологічні підрозділи підприємства оснащені сучасним обладнанням. На сьогодні АТ 

«Вінницький завод «Кристал» виготовляє більше 5000 моделей ювелірних прикрас. Технологія 

виробництва відповідає сучасним вимогам, забезпечує виготовлення високоякісних прикрас, які 

мають конкурентну здатність. Технологічне обладнання наявне в повному обсязі, необхідному для 

всіх операцій технологічного процесу обробки алмазної сировини та виробництва ювелірних виробів 

з діамантовими вставками. Технологічний процес відповідає ТУУ 36.2-00226744-001:2007 та ДСТУ 

3527-97 «Золотарські вироби». Ювелірні вироби реалізуються під торговою маркою «Вінниця-

Кристал». 

Обсяг реалізованої продукції  

(робіт, послуг), тис. грн 

Вид реалізованої продукції  2018 р.  2019 р.  2020 р.  9 місяців 2021 р.  

Послуги по обробці давальницької 

алмазної сировини  

923  1352  464  0  

Ювелірні вироби  19887  15983  11716  9424  

Інша продукція та послуги  475  628  354  43  

Разом  21285  17963  12534  9467  

 

 

 

 

Основні показники господарської діяльності 

АТ «Вінницький завод «Кристал»  

за останні три роки та 9 місяців 2021 року 



№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  

2018 

р.  

2019 

р.   

2020 

р.  

9 

місяців 

2021 р.  

1.  Активи (форма № 1, рядок 1300)  тис. грн  44538  41282  88510  85427  

2.  Основні засоби  тис. грн  10627  9952  49234  47052  

3.  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн  0  0  0  0  

4.  Оборотні активи, в тому числі:  тис. грн  33412  30856  33346  32680  

4.1  запаси  тис. грн  29044  28121  30641  30710  

4.2.  сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 

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

тис. грн  850  1289  906  488  

5.  Власний капітал  тис. грн  41307  37977  85330  82951  

6.  Довгострокові зобов’язання, в тому числі  тис. грн  0  0  0  0  

6.1  інші довгострокові зобов’язання   тис. грн  0  0  0  0  

7.  Поточні зобов’язання, в тому числі  тис. грн  3231  3305  3180  2476  

7.1  поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, 

рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)  

тис. грн  1242  1319  1442  904  

8.  Доходи всього, в тому числі:  тис. грн  23925  19752  14339  10719  

8.1  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  21285  17963  12534  9467  

8.2  Інші операційні доходи  тис. грн  2493  1670  1684  1163  

8.3  Інші доходи  тис. грн  147  119  121  89  

8.4  Доходи з податку на прибуток  тис. грн  0  0  0  0  

9.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн  23082  23082  16942  9090  

9.1  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  13048  11433  7880  5662  

9.2  Адміністративні витрати  тис. грн  6446  6144  5028  4828  

9.3  Витрати на збут  тис. грн  4132  2894  1275  941  

9.4  Інші операційні витрати  тис. грн  1962  2456  2332  1592  

9.5  Фінансові витрати  тис. грн  12  0  0  0  

9.6  Інші витрати  тис. грн  153  155  427  75  

9.7  Витрати з податку на прибуток  тис. грн  0  0  0  0  

10.  Чистий прибуток (збиток) +,-  тис. грн  -1828  -3330  -2603  -2379  

11.  Середня кількість всіх працівників  осіб  124  108  84  59  

12.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн  10207  10301  6993  4992  

13.  Середньомісячна заробітна плата  грн  6860  7948  6938  9401  

 



Заборгованість із заробітної плати, перед бюджетом, прострочена кредиторська заборгованість 

станом на 30.09.2021 відсутня. 

Об’єкти нерухомого майна 

Назва   
Адреса 

розташування   

Площа 

(м2)  
Підстава виникнення права власності  

Форма 

власності та 

власник  

Станція 2-го 

підйому води  

м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 

21  

166,4  Інформація з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна, номер 

інформаційної довідки 268595793 від 

02.08.2021  

Державна. 

Міністерство 

економіки 

України   

Модуль 

«Кисловодськ»  

м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 

21  

1248,1  Інформація з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна, номер 

інформаційної довідки 268595793 від 

02.08.2021  

Державна. 

Міністерство 

економіки 

України   

Прохідна № 2  м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 

21  

16,1  Інформація з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна, номер 

інформаційної довідки 268595793 від 

02.08.2021  

Державна. 

Міністерство 

економіки 

України   

Підстанція РП-24  м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 

21  

 Інформація з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна, номер 

інформаційної довідки 268595793 від 

02.08.2021  

Державна. 

Міністерство 

економіки 

України   

Блок допоміжних 

цехів з підвалом  

м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 

21  

3013,2  Інформація з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна, номер 

інформаційної довідки 268595793 від 

02.08.2021  

Державна. 

Міністерство 

економіки 

України   

Експериментальна 

дільниця  

м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 

21  

351,2  Інформація з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна, номер 

інформаційної довідки 268595793 від 

Державна. 

Міністерство 

економіки 

України   



Назва   
Адреса 

розташування   

Площа 

(м2)  
Підстава виникнення права власності  

Форма 

власності та 

власник  

02.08.2021  

Склад матеріалів 

(модуль)  

м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 

21  

742,6  Інформація з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна, номер 

інформаційної довідки 268595793 від 

02.08.2021  

Державна. 

Міністерство 

економіки 

України   

Диспетчерська  м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 

21  

30,5  Інформація з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна, номер 

інформаційної довідки 268595793 від 

02.08.2021  

Державна. 

Міністерство 

економіки 

України   

Будівля 

ювелірного 

виробництва  

м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 

21  

2066,4  Інформація з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна, номер 

інформаційної довідки 268595793 від 

02.08.2021  

Державна. 

Міністерство 

економіки 

України   

Автогараж  м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 

21  

337,9  Інформація з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна, номер 

інформаційної довідки 268595793 від 

02.08.2021  

Державна. 

Міністерство 

економіки 

України   

Автобокс  м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 

21  

481,0  Інформація з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна, номер 

інформаційної довідки 268595793 від 

02.08.2021  

Державна. 

Міністерство 

економіки 

України   

Нежитлові 

приміщення  

м. Вінниця, 

вул. Павлова, 4  

429,8  Інформація з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна, номер 

інформаційної довідки 269230086 від 

05.08.2021  

Державна. 

Міністерство 

економіки 

України   



Назва   
Адреса 

розташування   

Площа 

(м2)  
Підстава виникнення права власності  

Форма 

власності та 

власник  

Нежитлові 

приміщення  

м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 

112  

601,5  Інформація з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна, номер 

інформаційної довідки 269230222 від 

05.08.2021  

Державна. 

Міністерство 

економіки 

України   

Приміщення 

магазину  

м. Черкаси, 

бульв. 

Шевченка, 256  

48,3  Інформація з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна, номер 

інформаційної довідки 269230356 від 

05.08.2021  

Державна. 

ДП «Він-

ницький 

завод 

«Кристал»  

 

Крім того, підприємство має у своїх активах верстати, виробниче обладнання, автотранспортні 

засоби (10 одиниць). 

Відомості про земельні ділянки 

Назва   
Адреса  

розташування   

Площа 

земельної 

ділянки 

(га)  

Кадастровий номер  

земельної ділянки   

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава для державної 

реєстрації   

Земельна 

ділянка  

м. Вінниця, 

вул. 600-

річчя, 21  

1,9959  0510100000:02:067:0076  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

Державна. Перебуває в 

постійному користуванні 

АТ «Вінницький завод 

«Кристал». Інформація з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно та 

Реєстру прав власності 

на нерухоме майно, 

Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного реєстру 

заборон відчуження 

об’єктів нерухомого 

майна щодо об’єкта 

нерухомого майна, 

номер інформаційної 

довідки 268595793 від 

02.08.2021  

 

Договорів оренди нерухомого майна немає. 

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань та об’єктів цивільної 

оборони немає. 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин  

у навколишнє природне середовище  

та сплата екологічних зборів та платежів 



Код забруднюючої речовини  

9 місяців 2021 р.  

Обсяг 

викидів, тонн  

Сума 

податку, грн  

Викиди    

Азоту оксиди   243.1.001  0,00475  11,65  

Водень хлористий  243.1.008  0,004845  0,45  

Вуглецю окис  243.1.009  0,009358  0,87  

Вуглеводні  243.1.010  0,00041  0,05  

Тверді речовини  243.1.012  0,000961  0,09  

Марганеь та його сполуки  243.1.014  0  0,00  

Нікель та його сполуки  243.1.015  0  0,00  

Свинець та його сполуки  243.1.018  0,000003  0,30  

Газопод.фтористі сполуки (водень фтористий)  243.1.011  0  0,00  

Ангідрид сірчистий  243.1.003  0,000053  0,14  

Клас небезпечності ІІ (кислота сірчана)  243.2.002  0,000064  0,19  

Клас небезпечності ІІ (фториди)  243.2.002  0  0,00  

Ртуть та її сполуки  243.1.017  0  0,00  

Всього        13,74  

Скиди    

Завислі речовини  245.1.003  0,1404  6,48  

Азот амонійний  245.1.001  0,003675  5,91  

Нітрати  245.1.005  0,111675  15,48  

Нафтопродукти  245.1.004  0,00015  1,41  

Органічні речовини (БСК-5)  245.1.002  0,03165  20,4  

Гранично-допустима концентрація забр.речовин 

Понад 10 (ХСК, Сухий залишок)  

245.2.005  5,04825  2169,33  

Сульфати  245.1.007  0,53745  24,81  

Фосфати  245.1.008  0,0162  20,85  

Хлориди  245.1.009  1,4778  68,25  

Нітрити  245.1.006  0,012  94,92  

Всього        2427,84  

 

Підприємство належить до 3-ої категорії діяльності відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» та не підпадає під норму Закону України «Про екологічний аудит». 



Незважаючи на значний обсяг зобов’язань, всі основні виробничі засоби, необхідні для реалізації 

бізнес-проектів, збережені. У разі залучення інвестицій товариство здатне швидко відновити 

виробничий потенціал. 

З детальною інформацією та документами щодо об’єкта приватизації можна ознайомитись у 

віртуальній кімнаті даних, доступ до якої можна отримати шляхом укладання з органом приватизації 

договору щодо нерозголошення конфіденціальної інформації, а також за посиланням: 

http://www.privatization.gov.ua. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17.12.2021. 

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 державного пакета акцій АТ «Вінницький завод «Кристал» здійснюється відповідно 

до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон) та 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 державного пакета акцій АТ «Вінницький завод «Кристал» повинен відповідати 

вимогам, передбаченим частиною другою статті 8 Закону. 

Відповідно до статті 20 Закону у випадках, передбачених законодавством про захист економічної 

конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на 

безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує 

досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного 

суб’єкта господарювання або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на 

концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію 

встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. 

Відповідно до статті 28 Закону правонаступництво щодо акцій (часток), придбаних у процесі 

приватизації, які належали державі (територіальній громаді) в майні суб’єктів підприємницької 

діяльності, створених за участю державних (комунальних) підприємств, підтверджується договором 

купівлі-продажу. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець державного пакета акцій АТ «Вінницький завод «Кристал» (далі – Товариство) у 

кількості 89 932 000 штук, що становить 100 % статутного капіталу товариства (далі – пакет акцій), 

зобов’язаний від дати переходу права власності на пакет акцій забезпечити: 

1) збереження основного виду діяльності Товариства протягом 1 року; 

2) погашення протягом 6 місяців заборгованості Товариства із заробітної плати, перед бюджетом, 

простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права 

власності на пакет акцій; 

3) недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи Покупця чи уповноваженого ним 

органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 

4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом 6 місяців; 

4) виконання колективного договору, який діє на Товаристві на дату переходу права власності, 

протягом строку його дії, а після закінчення строку його дії укладення нового або внесення змін до 



укладеного договору в установленому законодавством порядку та забезпечення його виконання 

(стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»); 

5) дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо діяльності 

Товариства; 

6) фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про 

охорону праці». 

Строк дії зобов’язань Покупця пакета акцій щодо умов, які не мають визначеного періоду їх 

виконання, становить 1 рік з дня переходу до Покупця права власності на пакет акцій. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 89 932 000,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 44 966 000,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 44 966 000,00 грн; 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 8 993 200,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4 496 600,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 496 600,00 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 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). 

Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 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: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі 

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

розташування за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник економічного відділу АТ «Вінницький завод 

«Кристал» Цюпій Олена Михайлівна, тел. (0432) 55-54-74, адреса електронної пошти: 

kristalleko1@ukr.net. 

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

Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. 

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



Телефон для довідок (0432) 67-27-46. Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 

17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 13.00 до 13.45. Контактна особа: Откідач 

Тетяна Олексіївна, тел. (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 12.11.2021 № 2031. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2020-11-

20-000008-1. 

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

аукціону з умовами – 899 320,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 449 660,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 449 660,00 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. 

 

 

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 – єдиного майнового 

комплексу державного підприємства «Кіровоградський експертно-технічний центр Держ-

праці» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці». 

Місцезнаходження об’єкта: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 20635031. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 30 осіб. 

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження (за 

КВЕД – 71.20). 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 р. – 9 місяців 2021 р. – 33 623,0 тис. грн. 

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

експертне обстеження (технічне діагностування), в т. ч. об’єктів котлонагляду, технологічного 

транспорту, підіймальних споруд, трансформаторів, гірничого обладнання; 



техогляд, в т. ч. об’єктів котлонагляду, технологічного транспорту, підіймальних споруд, 

трансформаторів, атракціонів; 

обстеження виробничих будівель, споруд та інженерних мереж; 

експертиза проектів; 

експертні висновки для отримання дозволу; 

оцінка санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища для атестації робочих місць за 

умовами праці; 

проведення навчань з охорони праці, ПФЕ; 

інше, в т. ч. експертиза ПЛАСу, декларації безпеки ОПН, електричні вимірювання, складання 

дублікатів паспорта, випробування монтажних поясів. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

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

тис. грн  

2018 р.  10433,0  8703,0  

2019 р.  9806,0  8249,0  

2020 р.  6947,0  5649,0  

9 місяців 2021 р.  6437,0  5552,0  

 

Основні показники  

господарської діяльності підприємства  

за останні три роки 

№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  

2018 

р.  

2019 

р.  

2020 

р.  

9 

місяців 

2021 р.  

1.  Активи (форма № 1, рядок 1300)  тис. грн  4536  4754  3795  10891  

1.1.  Необоротні активи  тис. грн  2092  2505  2548  8406  

1.1.1.  Балансова вартість нематеріальних активів  тис. грн  90  88  77  287  

1.1.2.  Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій  тис. грн  152  100  2  2  

1.1.3.  Балансова вартість основних засобів  тис. грн  1807  2274  2426  8074  

1.1.4.  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн  43  43  43  43  

1.2.  Оборотні активи  тис. грн  2444  2249  1247  2485  

1.2.1.  Запаси  тис. грн  11  15  16  18  

1.2.2.  
сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 

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

тис. грн  318  740  183  354  

1.2.3.  гроші (форма № 1, рядок 1165)  тис. грн  1871  1248  984  1946  

2.   Пасиви  тис. грн  4536  4754  3795  10891  

2.1.  Власний капітал (форма № 1, рядок 1495)  тис. грн  2845  2842  2931  9118  

2.2.  Довгострокові зобов’язання (форма 1, рядок 1595)  тис. грн  0  0  0  0  



№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  

2018 

р.  

2019 

р.  

2020 

р.  

9 

місяців 

2021 р.  

2.3.  Поточні зобов’язання, в тому числі:  тис. грн  1691  1912  864  1773  

2.3.1.  
поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма 

№ 1, рядок 1695-1660-1665-1670)  

тис. грн  1622  1848  788  1758  

2.4.  
Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі 

за:  

тис. грн  0  0  0  0  

2.4.1.  розрахунками з оплати праці  тис. грн  0  0  0  0  

2.4.2.  розрахунками перед бюджетом  тис. грн  0  0  0  0  

2.4.3.  розрахунками зі страхування  тис. грн  0  0  0  0  

2.4.4.  розрахунками за товари, роботи, послуги  тис. грн  0  0  0  0  

3.  Доходи всього, в тому числі:  тис грн.  10433  9806  6947  6437  

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

послуг)  

тис. грн  10060  9565  6849  6398  

3.2.  Інші операційні доходи  тис. грн  370  238  95  36  

3.3.  Інші фінансові доходи  тис. грн  0  0  0  0  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн  9398  8844  6260  5802  

4.1.  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  7353  6790  4595  4315  

4.2.  Адміністративні витрати  тис. грн  1760  1765  1479  1322  

4.3.  Витрати на збут  тис. грн  8  2  1  3  

4.4.  Інші операційні витрати  тис. грн  50  76  34  38  

4.5.  Інші витрати  тис. грн  0  0  0  124  

4.6.  Витрати з податку на прибуток  тис. грн  227  211  151  0  

5.  Чистий прибуток (збиток)  +, -  тис. грн  1035  962  687  635  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  37  34  32  30  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн  5927  5676  3976  3714  

8.  Середньомісячна заробітна плата  грн  13349  13912  10353  13754  

 

Станом на 30.09.2021: 

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 

Поточна кредиторська 

заборгованість за:  

товари, роботи, 

послуги  

2,0  тис. 

грн  

розрахунками з 

бюджетом  

232,0  тис. 

грн  



розрахунками зі 

страхування  

73,0  тис. 

грн  

розрахунками з 

оплати праці  

278,0  тис. 

грн  

Поточна 

кредиторська 

заборгованість 

за одержаними 

авансами  890,0  

тис. 

грн  

Поточна 

кредиторська 

заборгованість 

за 

розрахунками з 

учасниками  273,0  

тис. 

грн  

 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна плаща  

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

23/100 адмі-

ністративної 

будівлі  

м. 

Кропивницький, 

вул. Дворцова, 

24  

457,0 (В 23/100 

частки входять: 

приміщення 

підвалу 

загальною 

площею 

130,2 м2; 

приміщення 1-

го поверху 

загальною 

площею 

133,9 м2; 

приміщення 2-

го поверху 

загальною 

площею 

192,9 м2)  

7192627  Адмініст-

ративне 

приміщення  

Свідоцтво 

про право 

власності 

серія САС 

№ 881988 

від 

27.05.2010  

Державна  

Нежитлове 

приміщення, 

а саме: 

гараж – літ. 

Г  

Кіровоградська 

обл., 

м. Олександрія, 

проспект 

Соборний, 51  

21,4  1102126835103  Гараж  Витяг з 

Держав-

ного 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно від 

01.12.2016 

№74523458  

Державна, 

ДП «Кіро-

воградський 

експертно-

технічний 

центр 

Держпраці»  

 

 



Відомості про земельні ділянки 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки, га  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма 

власності, 

підстава на 

право 

користуванн

я земельною 

ділянкою  

Інформаці

я  

про 

обтяження  

Земельн

а 

ділянка  

м. 

Кропивницьки

й, 

вул. Дворцова, 

24  

0,0843 

знаходиться 

у спільному 

користуван

ні  

3510100000:29:233:00

18  

Для 

будівництва та 

обслуговуванн

я інших 

будівель 

громадської 

забудови  

Державна 

власність, 

державний 

акт на право 

постійного 

користуванн

я земельною 

ділянкою від 

27.01.1997 

ІІ-КР 

№ 000847  

–  

 

Перелік транспортних засобів 

№ 

з/п  
Назва  Рік випуску  

1  ВАЗ 217030 110 01  2007  

2  ГАЗ- 32213-418 (спец. призначення ЕТЛ)  2009  

3  Fiat Doblo Combi VIN ZFA26300006L98144  2019  

4  ГАЗ-31105  2004  

 

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

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

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

забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення 

відходів не здійснюється. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства «Кіровоградський 

експертно-технічний центр Держпраці» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

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

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

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

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Кіровоградський експертно-

технічний центр Держпраці» 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 частини шостої статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» у разі 

зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, 

але не більше одного року. 

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

стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного 

користування земельною ділянкою. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 10 891 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 5 445 500,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 5 445 500,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1 089 100,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 544 550,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 544 550,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Кіровоградський експертно-

технічний центр Держпраці» зобов’язаний з моменту переходу права власності на об’єкт 

приватизації забезпечити: 

збереження основних видів діяльності підприємства протягом одного року; 

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

кредиторської заборгованості підприємства у розмірі, що складеться на день переходу права 

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

недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника 

чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців (частина 7 статті 26 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна»). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти. 



Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та 

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

Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску). 

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

області. 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

об’єкта приватизації: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24. 

Контактна особа: директор державного підприємства Береславський Володимир Олексійович, 

номер телефону  + 380503219538, адреса електронної пошти: kiretc@ukr.net. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

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

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 

областях: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; час роботи: понеділок – четвер з 

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

телефони для довідок: 0522 332400, 0522 332579; адреса електронної пошти: 

kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях від 08.11.2021 № 12/01-269. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-23-000003-1. 

Період між аукціоном: 

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 – 108 910,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 54 455,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 54 455,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 



 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта державної власності – будівель та споруд у 

складі: нежитлове приміщення літ. А загальною площею 47,39 м2, забор за адресою: 

Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Ємилівка, вул. Набережна (Ліхачова), 16 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівлі та споруди у складі: нежитлове приміщення літ. А  

загальною площею 47,39 м2, забор. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Ємилівка, вул. Набережна 

(Ліхачова), 16. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Голованівська районна державна лікарня ветеринарної 

медицини (код за ЄДРПОУ 00699980), адреса: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 

26, тел. (05252)21654. 

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  

Будівлі та 

споруди у 

складі: 

нежитлове 

приміщення 

літ. А 

загальною 

площею 

47,39 м2, 

забор  

Кіровоградська 

обл., 

Голованівський 

р-н, 

с. Ємилівка, 

вул. Набережна 

(Ліхачова), 16  

47,39  1896831835214  112 Об’єкти 

ветеринарної 

діяльності  

Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності, 

індексний номер 

177979222, дата 

формування 

19.08.2019  

Державна; 

Голованівська 

районна дер-

жавна лікарня 

ветеринарної 

медицини, 

код за 

ЄДРПОУ 

00699980   

 

До складу об’єкта приватизації входять: одноповерхова нежитлова будівля, літ. А, загальною 

площею 47,39 м2, 1960 року побудови (фундамент бутовий, стіни та перегородки глинобитні, 

покрівля з черепиці, перекриття дерев’яні оштукатурені, підлога дощата, опалення пічне) та забор 

дерев’яний штахетчатий. 

Об’єкт тривалий час не використовується. Стан будівлі незадовільний, подальша експлуатація 

об’єкта можлива після проведення ремонтно-відновлювальних робіт та підключення будівлі до 

інженерних мереж. 

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  

Кіровоградська 

обл., 

Голованівський 

р-н, 

с. Ємилівка, 

461,0  3521481300:51:000:1000  Для будівництва 

та обслуговування 

будівель 

екстериторіальних 

організацій та 

Комунальна; Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 



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  

вул. Набережна 

(Ліхачова), 16  

органів  речового права, 

сформованого 

06.02.2019, 

індексний номер 

155298626; відомості 

про обмеження у 

використанні 

земельної ділянки не 

зареєстровані  

 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 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 об’єкта державної власності – будівлі та споруди у складі: нежитлове приміщення 

літ. А загальною площею 47,39 м2, забор за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, 

с. Ємилівка, вул. Набережна (Ліхачова), 16, що перебуває на балансі Голованівської районної дер-

жавної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00699980) (далі – об’єкт приватизації), 

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

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

визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 22 670,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 11 335, 00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 11 335, 00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ. 

 

 

 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 2 267,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 133,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 133,50 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-

продаж) у сумі 3000,00 грн (три тисячі гривень 00 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та 

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

Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску). 

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

області. 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

об’єкта приватизації: Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Ємилівка, вул. Набережна 

(Ліхачова), 16. 

Контактна особа від балансоутримувача – Панченко Олег Анатолійович, тел.  + 380989285270; 

адреса електронної пошти: 07.dlvmdpss.kr@ukr.net. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

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

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 

областях: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2. Час роботи: понеділок – четвер з 

8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45. 

Відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; 

адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях від 05.11.2021 № 12/01-266. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-14-000003-2. 

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 – 226,70 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 113,35 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 113,35 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 – об’єкта соціально-

культурного призначення – їдальні № 11 з майном у кількості 4 одиниці, що розташований за 

адресою:  

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, 84 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: їдальня № 11 з майном у кількості 4 одиниці. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, 84. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» 

(код за ЄДРПОУ 00191000), адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 50026, телефон (056) 

4077301. 

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 

їдальні 

№11 

літ. О-1  

Дніпропетровська 

обл., м. Кривий Ріг, 

вул. Переяславська, 

84  

390.7  2091169512110  1230.4 -

Їдальні, кафе, 

закусочні та 

т.ін.  

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності від 

01.06.2020, 

індексний номер 

210959745  

Державна, 

в особі 

Фонду дер-

жавного 

майна 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00032945)  



 

Інформація про об’єкт: до складу об’єкта приватизації входять: 

одноповерхова окремо розташована будівля їдальні № 11 літ. О-1 загальною площею 390,7 м2 з 

ґанками літ. о, о1, о2, о3. Рік побудови – 1987, фундамент – з/бетон, стіни – цегла, перекриття – 

дерев’яні балки, покрівля – залізо. Будівля обладнана опаленням, освітленням, водопроводом, 

каналізацією, вентиляцією, телефонним зв’язком; 

шафа пекарська електрична: рік випуску – 1985, потужність  – 15 В, кількість камер – 3, габарити 

1200х1040х1630 мм, вага – 480 кг; 

привід універсальний: рік випуску – 1985, габарити 540х300х325, вага – 75,2 кг, електродвигун 

потужністю 0,63 кВт, в комплект входять 4 пристрої для подрібнення продуктів (м’ясорубка, 

механізми для подрібнення та нарізки та ін.); 

шафа жарова електрична: рік випуску – 1985, потужність – 12 кВт, габарити 500х800х1500 мм, 

вага – 140 кг; 

лінія прилавків самообслуговування, що складається з теплової шафи, охолоджувальної шафи, 

двох термостатів, трьох конфорок, рік випуску – 1981. 

Право власності 27.05.2020. Реєстраційний номер об’єкта 2091169512110. 

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт не виділена. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 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 аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової 

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон-

ного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкт соціально-культурного призначення – їдальня 

№ 11 з майном у кількості 4 одиниці, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, 84 та перебуває на балансі АТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000), 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: 

продаж на аукціоні з умовами – 477 455,00 грн (без урахування ПДВ); 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 238 727,50 грн (без урахування ПДВ); 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 238 727,50 грн (без урахування ПДВ) 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

 

 



Розмір гарантійного внеску для: 

продаж на аукціоні з умовами – 47 745,50 грн (без урахування ПДВ); 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 23 872,75 грн (без урахування ПДВ); 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 23 872,75 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200 гривень 00 копійок. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець об’єкта соціально-культурного призначення – їдальня № 11 з майном у кількості 4 

одиниці з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації зобов’язаний: 

забезпечити використання об’єкта зі збереженням профілю діяльності – їдальня протягом п’яти 

років; 

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 6 400,00 грн (шість тисяч чотириста гривень 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 ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок № UA958201720355549003000055549 

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

області. 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок: № UA748201720355219003000055549. 

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

області. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

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

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

 



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

з організатором аукціону за місцем розташування об’єкта. 

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

об’єкта, – Конопля Людмила Григоріівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: 

dkp_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 

від 09.11.2021 № 12/01-222-РП. 

Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-08-000001-2. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 4 774,55 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 387,28 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 387,28 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській 

областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі пошти, інв. 

№ 36, загальною площею 65,1 м2 за адресою: Донецька область, Слов’янський район,  

село Новомиколаївка, вул. Молодіжна, 23а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля пошти, інв. № 36, загальною площею 65,1 м2. 

Місцезнаходження: Донецька область, Слов’янський район, село Новомиколаївка, вул. Молодіжна, 

23а. 

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 

пошти, 

Донецька 

область, 

65,1  2161660214242  1220.9 Будівлі 

для 

Витяг з Держав-

ного реєстру 

Державна, 

Фонд держав-



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне  

призначення  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

інв. № 36, 

загальною 

площею 

65,1 м2  

Слов’янський 

район, село 

Новомиколаївка, 

вул. Молодіжна, 

23а  

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші   

речових прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності 

від 07.09.2020 

№ 222924061  

ного майна 

України, код 

за ЄДРПОУ 

00032945  

 

До складу об’єкта приватизації входять: одноповерхова окремо розташована будівля пошти літ. А1 

та тамбур літ. а 2, загальною площею 65,1 м2 (площею забудови 85,4 м2). 

Висота приміщень будівлі пошти – 3,0 м, висота тамбура – 2,8 м. Фундамент будівлі – бутобетон; 

стіни – цегла; покрівля – шиферна; перекриття – дерев’яні; внутрішнє оздоблення – штукатурка, 

фарбування; підлога – дерев’яна; комунікації відсутні. Будівля пошти не експлуатується, знаходиться 

в занедбаному стані, технічний стан незадовільний. 

Об’єкт приватизації розташований в серединній частині села Новомиколаївка на вул. Молодіжна, 

23а. Об’єкти соціальної інфраструктури знаходяться у пішій доступності. Кількість мешканців села 

Новомиколаївка: близько 859 осіб. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизаціі окремо не виділена. 

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: 17 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 

зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

проведення електронного аукціону. 

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

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

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 26900,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 13450,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 13450,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

 

 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 2690,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1345,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1345,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

ного і комунального майна» протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 

України по Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для 

проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі пошти, інв. № 36, 

загальною площею 65,1 м2 за адресою: Донецька область, Слов’янський район, село 

Новомиколаївка, вул. Молодіжна, 23а, у розмірі 3990,00 грн (три тисячі дев’ятсот дев’яносто гривень 

00 копійок) без урахування ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та 

розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 43023403 

в іноземній валюті: 

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

областях 

Код за ЄДРПОУ 43023403 

Валюта рахунка – EUR 

№ рахунка: UA353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

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

KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

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

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка: UA 353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

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

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

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



SWIFT–код: BNPAUS3N 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

приватизації: Донецька область, Слов’янський район, село Новомиколаївка, вул. Молодіжна, 23а. 

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

Луганській областях, адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 

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

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 – Гніденко Валентина Олександрівна, головний спеціаліст відділу приватизації та 

постприватизаційного контролю Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Донецькій та Луганській областях, тел. (057) 700-03-14, адреса електронної пошти: 

donetsk@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 Донецькій та Луганській 

областях від 08.11.2021 № 01962. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-24-000004-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 269,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 134,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 134,50 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 Донецькій та Луганській 

областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі телефонної 

станції літ. А-1 загальною площею 91,9 м2 за адресою: Донецька область, 

Великоновосілківський район, селище Урожайне, вул. Поштова, 1, що перебуває на балансі 

ПАТ «МАКСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 05394759) 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля телефонної станції літ. А-1  

загальною площею 91,9 м2. 

Місцезнаходження: Донецька область, Великоновосілківський район, селище Урожайне, 

вул. Поштова, 1. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ПАТ «МАКСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 05394759), 

адреса: 85551, Донецька обл., Великоновосілківський район, селище Урожайне, вул. Центральна, 23; 

тел. (06243) 94-8-42. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  Адреса розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

призначення  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності 

та власни

к  

Будівля 

телефонно

ї станції 

літ. А-1   

Донецька область, 

Великоновосілківськи

й район, селище 

Урожайне, 

вул. Поштова, 1  

91,9  177091421421

2  

1241.7 Будівлі 

центрів радіо- та 

телевезійного 

мовлення, 

телефонних 

станцій, 

телекомунікаційни

х центрів та т. ін.  

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

01.03.2019 

№ 15816072

7  

Держав-

на, Фонд 

держав-

ного 

майна 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00032945)  

 

Об’єкт приватизації: одноповерхова окремо розташована виробнича будівля літ. А-1 площею 

91,9 м2. Рік побудови –1968. Висота приміщень – 2,62 м. Фундамент будівлі – бутовий камінь; 

стіни – шлакоблок, зверху нанесена штукатурка; перекриття дерев’яне; покрівля шиферна; двері, 

вікна – дерев’яні, підлога – бетонна, дощата. Фізичний знос будівлі становить 39,4 %. Будівля 

тривалий час за цільовим призначенням не використовується, потребує ремонту. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизаціі окремо не виділена. 

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: 17 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 (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 – 60700,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 30350,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 30350,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 6070,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 3035,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3035,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

ного і комунального майна» протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 

України по Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для 

проведення оцінки будівлі телефонної станції літ. А-1 загальною площею 91,9 м2 за адресою: 

Донецька область, Великоновосілківський район, селище Урожайне, вул. Поштова, 1, у розмірі 

3399,00 грн (три тисячі триста дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок) без урахування ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та 

розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 43023403 

в іноземній валюті: 

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

областях 

Код за ЄДРПОУ 43023403 

Валюта рахунка – EUR 



№ рахунка: UA353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

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

KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

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

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка: UA 353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

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

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

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

SWIFT–код: BNPAUS3N 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

приватизації: Донецька область, Великоновосілківський район, селище Урожайне, вул. Поштова, 1. 

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

Луганській областях, адреса: 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса 

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

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: Гніденко Валентина Олександрівна – головний спеціаліст відділу приватизації та 

постприватизаційного контролю Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Донецькій та Луганській областях, тел. (057) 700-03-14, адреса електронної пошти: 

donetsk@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 Донецькій та Луганській 

областях від 08.11.2021 № 01963. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-05-29-000005-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 607,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 303,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 303,50 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 Донецькій та Луганській 

областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 

медсанчастини-поліклініки за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Радіна М. В., 2, ба-

лансоутримувач відсутній 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: медсанчастина-поліклініка. 

Місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Радіна М. В., 2. 

Найменування балансоутримувача: відсутній. 

Рівень будівельної готовності: 19 відсотків. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

основи 

(забудови), м2  

Реєстраційний 

номер  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма власності  

та власник  

Об’єкт 

незавершеного 

будівництва – 

медсанчасти-

на-поліклініка  

Донецька 

обл., 

м. Маріуполь, 

вул. Радіна 

М. В., 2  

1436,3  1570405714123  Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності 

від 07.06.2018 

№ 126655026  

Державна, Регіональ-

не відділення Фонду 

державного майна 

України по 

Донецькій та 

Луганській областях, 

код за ЄДРПОУ 

43023403  

 

Опис об’єкта: ОНБ повернуто у державну власність за рішенням суду. Дата початку будівництва 

(згідно з технічним паспортом) – 1987, інформація щодо дати закінчення будівельних робіт відсутня. 

Згідно з інформацією з технічного паспорта: висота цокольного поверху – 2,0 м, висота будівлі – 27,0 

м, підвал висотою 2,06 м. Фактично являє собою каркас дев’ятиповерхової будівлі, дах відсутній. 

Комунікації (вода, електроенергія, опалення, каналізація) відсутні. Фундамент виконано з 

залізобетонних блоків, перекриття – залізобетонні плити. Спостерігаються сколи бетону з оголенням 

залізної арматури та руйнування розчину у швах фундаменту. Стінові панелі – залізобетонні плити, 

зовнішнє та внутрішнє оздоблення відсутнє, багаточисельні сколи бетону, тріщини, оголена залізна 

арматура зі слідами корозії. Котлован по периметру виконаний з залізобетонних блоків, має часткове 

перекриття залізобетонними плитами. Консервація об’єкта не проводилась. 

Поряд з об’єктом незавершеного будівництва розташований житловий сектор приватної забудови, 

міська лікарня, загальноосвітня школа, дитячий садок, продовольчий ринок та зупинки громадського 

транспорту. У безпосередній близькості розташована промислова зона металургійних та 

машинобудівних підприємств. 

Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, в приватну чи 

комунальну власність не передавалась, встановлення меж в натурі на місцевості не відбувалось, 

кадастровий номер не присвоювався, інформація про наявність обтяжень відсутня. 

Функціональне використання об’єкта: не використовується. 



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

відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 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 аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової 

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

для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниженням стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта приватизації проводиться 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 – 655 600,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 327 800,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 327 800,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 

аукціону з умовами – 65 560,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 32 780,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 32 780,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

ного і комунального майна» протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 

України по Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для 

проведення оцінки об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 

медсанчастина-поліклініки за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Радіна М. В., 2, у розмірі 

7000,00 грн (сім тисяч гривень 00 копійок) (без урахування ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 



Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних 

внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 

об’єкти: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та 

розрахунків за придбаний об’єкт) 

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

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код ЄДРПОУ 43023403 

в іноземній валюті: 

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

областях, код за ЄДРПОУ 43023403 

Валюта рахунка – EUR 

№ рахунка: UA353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

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

KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

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

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка: UA 353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

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

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

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

SWIFT–код: BNPAUS3N 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

приватизації: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Радіна М. В., 2, балансоутримувач відсутній. 

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

Луганській областях, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 

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

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, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Гніденко Валентина Олександрівна, тел. (057) 700-03-14, адреса електронної пошти: 

donetsk@spfu.gov.ua. 

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

https://privatization.gov.ua/. 

 

 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях від 08.11.2021 № 01961. 

Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000003-2. 

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 кожного із способів продажу: 

аукціону з умовами – 6 556,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 278,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 278,00 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. 

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального 

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

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

умовами об’єкта малої приватизації –  

об’єкта незавершеного будівництва – лазні 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

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

вул. Мічуріна, 14. 

Балансоутримувач: відсутній. 

Рівень будівельної готовності – 3 %. 

Відомості про об’єкт 

Назва   
Адреса 

розташування   

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Об’єкт 

незавершеного 

будівництва – 

лазня  

Чернівецька 

обл., 

Дністровський 

р-н 

(Хотинський 

р-н), 

с. Гордівці, 

вул. Мічуріна, 

58,0  937510373250  Незавершене 

будівництво, 

об’єкт 

житлової 

нерухомості  

Витяг з Держав-

ного земельного 

кадастру про 

земельну ділянку, 

серія та номер: 

НВ-

7301477072016, 

виданий 

Державна, 

держава в 

особі Регіо-

нального 

відділення 

Фонду дер-

жавного 

майна 



Назва   
Адреса 

розташування   

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

14  10.05.2016 

видавник: відділ 

Держгеокадастру 

у Хотинському 

районі 

Чернівецької 

області; наказ 

серія та номер : 

262, виданий 

20.02.2009, 

видавник: Фонд 

державного майна 

України; довідка, 

серія та номер: 

730, виданий 

21.04.2016, 

видавник: 

Чернівецьке 

міське комунальне 

бюро технічної 

інвентаризації; 

наказ, серія та 

номер: 340-П, 

виданий 

20.12.2013, 

видавник: Регіо-

нальне відділення 

Фонду держав-

ного майна 

України по 

Чернівецькій 

області; довідка, 

серія та номер: 15, 

виданий 

07.04.2016, 

видавник: 

Рукшинська 

сільська рада 

Хотинського 

району 

Чернівецької 

області  

України по 

Чернівецькій 

області, код 

ЄДРПОУ 

21432643, 

країна 

реєстрації: 

Україна  

 

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  

Об’єкт Чернівецька 0,0224 га  7325081000:02:003:0310  Для Державна, держава 



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  

незавершеного 

будівництва – 

лазня  

обл., 

Дністровський 

р-н 

(Хотинський 

р-н), 

с.Гордівці, 

вул. Мічуріна, 

14  

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

закладів 

побутового 

обслуговування  

в особі Регіональ-

ного відділення 

Фонду державного 

майна України по 

Чернівецькій 

області. Витяг з 

Державного 

земельного 

кадастру про 

земельну ділянку, 

серія та номер: НВ-

7301477072016, 

виданий 10.05.2016 

видавник: відділ 

Держгеокадастру у 

Хотинському 

районі 

Чернівецької 

області; наказ серія 

та номер: 262, 

виданий 

20.02.2009, 

видавник: Фонд 

державного майна 

України; довідка, 

серія та номер: 730, 

виданий 

21.04.2016, 

видавник: 

Чернівецьке міське 

комунальне бюро 

технічної 

інвентаризації; 

наказ, серія та 

номер: 340-

П,виданий 

20.12.2013, 

видавник: Регіо-

нальне відділення 

Фонду державного 

майна України по 

Чернівецькій 

області. Обтяжень 

на земельну 

ділянку немає  

 

Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС. 

 

 



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 20.12.2021. 

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 незавершеного будівництва – лазні здійснюється відповідно до вимог Закону 

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

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

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

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

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

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

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

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

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

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

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

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

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

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

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

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

підписання договору купівлі-продажу об’єкта. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

 



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

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

в іноземній валюті: 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

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

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

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

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

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

електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального 

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

областях від 08.11.2021 № 293 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу 

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

будівництва – лазні». 

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

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

 



Період між аукціоном: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 35 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 30,31 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 15,16 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 15,16 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області про продаж об’єкта 

малої приватизації – окремого майна – будівлі операторної з асфальтобетонною площадкою за 

адресою: Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Деснянське, вул. Деснянська, 71г 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля операторної з асфальтобетонною площадкою. 

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Деснянське, вул. Деснянська, 

71г. 

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  

Будівля 

операторної з 

асфальтобетонною 

площадкою  

Чернігівська 

обл., 

Коропський р-н, 

с. Деснянське, 

вул. Деснянська, 

71г  

19,0; 

25,4 

2426096774222  1999,9 Інші 

будівлі  

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

індексний 

номер витягу 

№ 269115985 

від 05.08.2021  

Державна, 

Фонд дер-

жавного 

майна 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00032945)  

 



Об’єкт приватизації – одноповерхова цегляна будівля колишньої АЗС загальною площею 19 м2 та 

асфальтобетонна площадка – 25,4 м2. Рік введення в експлуатацію об’єкта – 1987. Фундамент будівлі 

бетонний, стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля шиферна, підлога бетонна. Об’єкт тривалий 

час не експлуатувався за цільовим призначенням та потребує виконання ремонтних робіт. 

Комунікації відсутні. 

Село Деснянське (до 2016 року Свердловка) – село у Коропському (Новгород-Сіверському) районі 

Чернігівської області. Населення – близько 680 осіб. 

Об’єкт розташований на околиці села. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена. 

Об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 16 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, 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 будівлі операторної з асфальтобетонною площадкою за адресою: Чернігівська обл., 

Коропський р-н, с. Деснянське, вул. Деснянська, 71г здійснюється відповідно до вимог Закону 

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

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

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

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною другою 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 11 948,00 грн (одинадцять тисяч дев’ятсот сорок вісім гривень 00 копійок) 

без урахування ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 5 974,00 грн (п’ять тисяч дев’ятсот сімдесят чотири гривні 

00 копійок) без урахування ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 5 974,00 грн (п’ять тисяч дев’ятсот сімдесят чотири гривні 00 копійок) без урахування 

ПДВ. 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1 194,80 грн без урахування ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 597,40 грн без урахування ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 597,40 грн без урахування ПДВ. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

 

 



УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 3 календарних днів з моменту переходу 

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

Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях на оплату 

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

приватизації, в сумі 3 549,00 грн (три тисячі п’ятсот сорок дев’ять гривень 00 копійок) без ПДВ на 

р/р № UA518201720343150003000140075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325, банк: 

ДКСУ у м. Київ, МФО 820172. 

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 Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях; 

Код ЄДРПОУ 43173325; 

Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного внеску та 

оплати покупцем придбаного об’єкта); 

Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ; 

МФО 820172. 

Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску); 

Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ 

МФО 820172; 

в іноземній валюті: 

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

Чернігівській областях; 

Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039; 

Код за ЄДРПОУ 43173325; 

Рахунок: UA383007110000025300052600820; 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 

Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна; 

МФО 300711; 

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

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

Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine; 

Code YeDRPOU: 43173325; 

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»; 

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

MFO 300711; 

SWIFT: PBANUA2X; 

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



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/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: Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Деснянське, вул. Деснянська, 71г. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50. 

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Чернігівській області, адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, тел. (0462) 676-302. 

Адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. 

Час роботи: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, перерва на обід з 12.30 до 

13.15. 

Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна – заступник начальника Управління –начальник 

відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами, тел. (0462) 676-

302, e-mail: y.amelchenko@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: 

https://privatization.gov.ua/product/budivlya-operatornoyi-z-asfaltobetonnoyu-ploshhadkoyu/, доступ до 

якої передбачає реєстрацію за допомогою електронної пошти. 

З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись у віртуальній кімнаті даних за 

посиланням: http://www.vdr.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 Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях від 05.11.2021 № 13/774. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-12-000002-3. 

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 – 119,48 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 59,74 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 59,74 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 Київській, Черкаській та 

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

приміщення загальною площею 75,10 м2 за адресою: Київська обл., м. Тараща, вул. Колгоспна, 

56-а, що перебуває на балансі Регіонального офіса водних ресурсів річки Рось (код за ЄДРПОУ 

03562263) 



 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежиле приміщення загальною площею 75,10 м2. 

Місцезнаходження: Київська обл., м. Тараща, вул. Колгоспна, 56-а. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Регіональний офіс водних ресурсів річки Рось (код за 

ЄДРПОУ 03562263); адреса: 09114, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, 51В; тел./факс  + 

38 04563 5-26-41. 

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  

Нежиле 

приміщення  

Київська обл., 

м. Тараща, 

вул. Колгоспна, 

56-а  

75,1  25328607  1220.9 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші  

Витяг про 

реєстрацію 

права 

власності на 

нерухоме 

майно від 

07.11.2008 

№ 20839130. 

Свідоцтво 

про право 

власності на 

нерухоме 

майно від 

07.11.2008  

Державна. Держав-

ний комітет 

України по водному 

господарству. На 

праві оперативного 

управління 

Київського 

обласного 

виробничого 

управління 

меліорації і водного 

господарства (код 

за ЄДРПОУ 

03562263)  

 

Об’єкт приватизації – частина нежилих приміщень першого поверху двоповерхової адмініст-

ративної будівлі загальною площею 75,10 м2 (в тому числі місця загального користування: 1/2 

коридору та 1/2 сходової клітки). Окремий вхід відсутній, потрапити до приміщень можливо через 

центральний вхід в будівлю. Стан приміщень – задовільний. 

Об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21.12.2021. 

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 нежилого приміщення загальною площею 75,10 м2 за адресою: Київська обл., 

м. Тараща, вул. Колгоспна, 56-а здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

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



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

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

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

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 298 900,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 149 450,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 149 450,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 29 890,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 14 945,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 14 945,00 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 3 750,00 грн (три тисячі сімсот п’ятдесят гривень 00 копійок). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті 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), обідня перерва з 12.00 до 13.00, за місцем його розташування, звернувшись до балансоут-

римувача об’єкта приватизації – Регіонального офіса водних ресурсів річки Рось. 

Відповідальна особа: Поляков Максим Георгійович – заступник начальника Регіонального офіса 

водних ресурсів річки Рось, тел.  + 38 04563 5-26-41. 

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 05.11.2021 № 1151. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-05-31-000001-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 2 989,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 494,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 494,50 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 державної 

установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно державної установи «Ірпінський 

виправний центр (№ 132)» у складі: 

(101310002) Будівля КПП, літера «Б» (заг. пл. – 54,8 м2); 

(101310003) Будівля харчоблоку, літера «В» (заг. пл. – 999,7 м2), в тому числі: 

(101310005) Склад овощесховища, (заг. пл. – 125,0 м2); 

(101310004) Будівля банно-прального комбінату (Будівля БПК), літера «З» (заг. пл. – 472,6 м2); 

(101310006) Гуртожиток на 320 місць, літера «Д» (заг. пл. – 2230,9 м2); 

(101310007) Будівля медчастини, літера «Ж» (заг. пл. – 1817,2 м2); 

(101310008) Адмінкорпус, літера «А» (заг. пл. – 3577,4 м2), в тому числі: 

(101310016) Будівля штабу, КПП (заг. пл. – 151,9 м2), 

(101310015) Їдальня для співробітників (заг. пл. – 240,2 м2), 

(101310011) Вежа з пультом (заг. пл. – 17,0 м2); 

(101310010) Гуртожиток, літера «Е» (заг. пл. – 2693,6 м2); 

(101310013) Клуб для засуджених, літера «Г» (заг. пл. – 389,8 м2); 

(101310014) Будівля очікувань, літера «И» (заг. пл. – 45,3 м2); 

(101310017) Інженерно-технічна огорожа, літера «N1» (1906,25 пог. м); 

(101310019) Вежа для КПП, N XXXIII; 

(101310020) Альтанка, літера «Л» (заг. пл. – 6,0 м2); 

(101310025) Інженерні засоби охорони, літера «N2» (2340 пог. м); 

(101310012) Будівля туалету, літера «1Л» (заг. пл. – 10,0 м2); 

(101310034) Ворота металеві, літера «N3» (заг. пл. – 15,75 м2); 

(101310035) Ворота металеві, літера «N4» (заг.пл. – 15,75 м2); 

(101310033) Альтанка, літера «М» (заг. пл. – 4,6 м2); 

(10310010) Будівля ВГМ, літера «1Е» (заг. пл. – 2145,1 м2); 

(10310007) Склад готової продукції, літера «Н» (заг. пл. – 925,5 м2); 

(10310013) Котельня на газовому паливі, літера «Р» (заг. пл. – 995,4 м2); 

(10310037) Пост охорони, літера «Ц» (заг. пл. – 5,5 м2); 

(10310038) Магазин з реалізації промислової групи товарів «Лавка майстра», літера «1М» (заг. 

пл. – 31,0 м2); 

(101310014) Алюмінієвий склад, літера «Т» (заг. пл. – 342,2 м2); 

(10310021) Артезіанська свердловина 2,N XXX; 



(10310022) Артезіанська свердловина 3,N XXXII; 

(10310024) Артезіанська свердловина 4, літера «Ф» (заг. пл. – 8,6 м2); 

(10310023) Артезіанська свердловина 5, N XXIX; 

(101310015) Будівля деревообробки, літера «1Є» (заг. пл. – 2317,2 м2), в тому числі: 

(101310034) Пневмотранспортер; 

(10310025) Споруда для пожежного водоймища, N XXXIV (заг. пл. – 50,0 м2); 

(1031003) Будівля цеху № 2 літера «1В» (заг. пл. – 330,2 м2); 

(10310019) Бензосклад літера «Х» (заг. пл. – 70,0 м2); 

(10310016) Будівля гаптовки літера «1Б» (заг. пл. – 300,4 м2); 

(10310011) Алюмінієвий склад, літера «У» (заг. пл. – 324,6 м2); 

(10310032) Аспераційна установка, літера «1Д» (заг. пл. – 1151,2 м2); 

(10310008) Будівля механічноі обробки літера «1А» (заг. пл. – 221,2 м2); 

(10310009) Автогараж літера «С» (заг. пл. – 697,4 м2); 

(10310018) Будівля складу №1 літера «П» (заг. пл. – 1699,9 м2); 

(10310017) Будівля пожежного депо літера «О» (заг. пл. – 244,4 м2); 

(10310012) Склад для рихтування проволоки літера «1Г» (заг. пл. – 101,7 м2); 

(10310006) Котельня на твердому паливі літера «1Ж» (заг. пл. – 680,6 м2); 

(10310002) Будівля цеху № 1 літера «Щ» (заг. пл. – 2768,4 м2); 

(10310004) Дизельна електростанція літера «Ч» (заг. пл. – 54,7 м2); 

(10310039) Виставковий майданчик літера «1Н» (заг. пл. – 32 м2); 

(10310026) Благоустрій літера «NI» (далі – Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: 08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське, 

вул. Залізнична, 1. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: державна установа «Ірпінський виправний центр 

(№ 132)» (код за ЄДРПОУ 08563725), адреса: 08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське, 

вул. Залізнична, 1, телефон: +38 044 361 44 04, факс +38 04597 72 152, +38 04597 72 161, e-mail: dep-

optim@ukr.net. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

1  Будівля КПП, Б, 

інв. 101310002  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  
54,8 м2  Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

2    

2.1

.  

Будівля 

харчоблоку, В, 

інв. 101310003, 

в тому числі 

Склад 

овочесховища, 

інв. 101310005 

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

999,7 м

2    
125,0 м

2 

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

3  Будівля банно-

прального 

комбінату 

(Будівля БПК), 

З, інв. 101310004  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

472,6 м

2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

4  Гуртожиток на 

320 місць, Д, інв. 

101310006  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

2230,9 

м2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

5  Будівля 

медчастини, Ж, 

інв. 101310007  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

1817,2 

м2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

6   

6.1

.   

6.2

.   

6.3

. 

Адмінкорпус, А, 

інв. 101310008, в 

тому числі: 

Будівля штабу, 

КПП, інв. 

101310016 

Їдальня для 

співробітників, 

інв. 101310015 

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

3577,4 

м2   

151,9 м

2   
240,2 м

2   

17,0 м2 

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Вежа з пультом, 

інв. 101310011 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

7  Гуртожиток, Е, 

інв. 101310010  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

2693,6 

м2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

8  Клуб для 

засуджених, Г, 

інв. 101310013  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

389,8 м

2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

9  Будівля 

очікувань, И, 

інв. 101310014  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  
45,3 м2  Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

10  Інженерно-

технічна 

огорожа, N1, інв. 

101310017  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

1906,25 

пог. м  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

15-217 від 

05.01.2017. 

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

11  Вежа для КПП, 

N XXXIII, інв. 

101310019  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

 Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

05.01.2017. 

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

12  Альтанка, Л, інв. 

101310020  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  
6,0 м2  Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

13  Інженерні 

засоби охорони, 

N2, інв. 

101310025  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

2340 

пог. м  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

14  Будівля туалету, 

1Л, інв. 

101310012  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  
10,0 м2  Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

15  Ворота металеві, 

N3, інв. 

101310034  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

15,75 м

2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

16  Ворота металеві, 

N4, інв. 

101310035  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

15,75 м

2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

17  Альтанка, М, 

інв. 101310033  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  
4,6 м2  Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

18  Будівля ВГМ, 

1Е, інв. 

10310010  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

2145,1 

м2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

19  Склад готової 

продукції, Н, 

інв. 10310007  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

925,5 м

2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

20  Котельня на 

газовому паливі, 

Р, інв. 10310013  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

995,4 м

2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

21  Пост охорони, 

Ц, інв. 01310037  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  
5,5 м2  Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

22  Магазин з 

реалізації 

промислової 

групи товарів 

«Лавка 

майстра», 1М , 

інв. 10310038  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  
31,0 м2  Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

23  Алюмінієвий 

склад,Т, інв. 

10310014  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

342,2 м

2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

24  Артезіанська 

свердловина 2, N 

XXX, інв. 

10310021  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

 Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

25  Артезіанська 

свердловина 3, N 

XXXII, інв. 

10310022  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

 Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

26  Артезіанська 

свердловина 4, 

Ф, інв. 10310024  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  
8,6 м2  Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

27  Артезіанська 

свердловина 5, N 

XXIX, інв. 

10310023  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

 Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

28   

28.

1 

Будівля 

деревообробки, 

1Є, інв. 

10310015 

Пневмотранспор

тер, інв. 

10310034 

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

2317,2 

м2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

29  Споруда для 

пожежного 

водоймища, N 

XXXIV, інв. 

10310025  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  
50,0 м2  Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

30  Будівля цеху 

№ 2, 1В, інв. 

10310003  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

330,2 м

2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

31  Бензосклад, Х, 

інв. 10310019  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  
70,0 м2  Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

32  Будівля 

гаптовки, 1Б, 

інв. 10310016  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

300,4 м

2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

33  Алюмінієвий 

склад, У, інв. 

10310011  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

324,6 м

2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

34  Аспераційна 

установка, 1Д , 

інв. 10310032  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

1151,2 

м2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

35  Будівля 

механічної 

обробки, 1А, інв. 

10310008  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

221,2 м

2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

36  Автогараж, С, 

інв. 10310009  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

697,4 м

2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

37  Будівля складу 

№ 1, П, інв. 

10310018  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

1699,9 

м2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

38  Будівля 

пожежного депо, 

О, інв. 10310017  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

244,4 м

2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

39  Склад для 

рихтування 

проволоки, 1Г, 

інв. 10310012  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

101,7 м

2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

40  Котельня на 

твердому паливі, 

1Ж, інв. 

10310006  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

680,6 м

2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

41  Будівля цеху 

№ 1, Щ, інв. 

10310002  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

2768,4 

м2  

Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

42  Дизельна 

електростанція, 

Ч, інв. 10310004  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  
54,7 м2  Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

43  Виставковий 

майданчик, 1Н, 

інв. 10310039  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  
32,0 м2  Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

44  Благоустрій, NІ, 

інв. 10310026  

08298, 

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбинс

ьке, 

вул. Залізничн

а, 1  

11519569321

09  

 Об’єкт 

не використовуєть

ся  

Витяг з 

Єдиного 

реєстру 

об’єктів 

державної 

власності 

щодо 

державног

о майна, 

серія та 

номер: 10-

15-217 від 

05.01.2017. 

Державна; 

Міністерст

во юстиції 

України  



№ 

з/п   

Найменування, 

інвентарний 

номер об’єкта  

Адреса 

розташування  

Реєстраційн

ий номер 

об’єкта  

Розмір/ 

площа 

об’єкта

, м2/ 

пог. м 

/м3  

Функціо-

нальне використа

ння  

Підстава 

виникнен

ня  

права 

власності 

 

Форма 

власності 

та власни

к  

Наказ 

Міністерст

ва юстиції 

України 

«Про 

закріпленн

я 

державног

о майна на 

праві 

оперативн

ого 

правління» 

від 

03.09.2020 

№ 2265/7 

зі змінами 

від 

20.10.2020 

№ 2758/7. 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

28.01.2021 

за 

індексним 

номером: 

242256866 

 

Інформація про земельні ділянки 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове  

призначення  

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбин-

ське, вул. За-

6,1884  3210946200:01:034:0014  Іншого 

громадського 

призначення   

Державна; Державний акт 

на право постійного 

користування землею 

серія ІІ-КВ № 003004 від 



Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове  

призначення  

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

лiзнична, 1  18.05.2004. Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію 

іншого речового права від 

06.11.2020 № 231511493 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

земельну ділянку 

від 03.09.2020 № НВ-

3220260172020. Охоронна 

зона навколо 

промислового об’єкта 

Земельна 

ділянка  

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбин-

ське, вул. За-

лiзнична, 1  

2,0963  3210946200:01:034:0015  Іншого 

громадського 

призначення   

Державна; Державний акт 

на право постійного 

користування землею 

серія ІІ-КВ № 003004 від 

18.05.2004. Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію 

іншого речового права від 

06.11.2020 № 231511193. 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

земельну ділянку 

від 03.09.2020 № НВ-

3220260142020. Охоронна 

зона навколо 

промислового об’єкта 

Земельна 

ділянка  

Київська обл., 

м. Ірпінь, 

смт Коцюбин-

ське, вул. За-

лiзнична, 1  

0,0106  3210946200:01:034:0016  Іншого 

громадського 

призначення   

Державна; Державний акт 

на право постійного 

користування землею 

серія ІІ-КВ № 003004 від 

18.05.2004; витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію 

іншого речового права від 

06.11.2020 № 231510913. 

Витяг з Державного 

земельного кадастру про 

земельну ділянку 

03.09.2020 № НВ-

3220260122020. Охоронна 

зона навколо 

промислового об’єкта 

 



На земельній ділянці площею 6,1884 га, кадастровий номер 3210946200:01:034:0014, розташована 

будівля сімейного гуртожитку, заг. пл. – 831,1 м2 за адресою: вул. Залізнична, буд. 5, 

смт Коцюбинське, Київська обл., що обліковується на балансі державного підприємства «Центр 

оцінки інформації» (код за ЄДРПОУ 00209131). 

Земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу, 

тому питання землекористування покупець вирішує самостійно в установленому чинним 

законодавством порядку після переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21.12.2021. 

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 без умов, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

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

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

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (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 – 220 211 587,66 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 110 105 793,83 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 110 105 793,83 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 22 021 158,77 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 11 010 579,38 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 11 010 579,38 грн (без урахування ПДВ). 

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

станом на 1 січня поточного року). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 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: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за 

місцезнаходженням: 08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське, вул. Залізнична, 1. 

Відповідальна особа: Пархомчук Леонід Петрович – інспектор групи охорони державної установи 

«Ірпінський виправний центр (№ 132)», старший лейтенант внутрішньої служби, тел. +38 050 802 90 

25. 

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

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

державного майна Києнко Сергій Миколайович, тел. +38 044 200 25 40, адреса електронної пошти: 

priv_32@spfu.gov.ua. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

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

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

Телефони для довідок: +38 044 200 25 40, +38 044 200 25 38. 

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 15.11.2021 № 1172. 



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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-10-000006-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 34 (тридцять чотири) календарних дні; 

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

подальшого подання цінових пропозицій: 34 (тридцять чотири) календарних дні. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 2 202 115,88 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 101 057,94 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 101 057,94 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

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

літ. А загальною площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, 

вул. Білецька, 4/2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: вбудовані приміщення літ. А загальною площею 212,6 м2. 

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, вул. Білецька, 4/2. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у Закарпатській 

області, код за ЄДРПОУ 02360464, адреса: 88008, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Юрія 

Гойди, 11, тел. (0312) 61-34-68. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Вбудовані 

приміщення 

літ. А 

загальною 

площею 

212,6 м2   

Закарпатська 

обл., 

Іршавський 

р-н, 

м. Іршава, 

вул. Білецька, 

4/2  

212,6  1638130821219  1220.9 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші  

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

№136866614 від 

06.09.2018, Свідоцтво 

про право власності на 

нерухоме майно серія 

ЯЯЯ за № 194586, 

видане виконавчим 

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  

комітетом Іршавської 

міськради 12.12.2005  

 

Об’єкт приватизації – вбудовані приміщення літ. А загальною площею 212,6 м2, розташований в 

частині одноповерхової будівлі, 1982 року побудови. Фундамент – стрічковий, бутобетонний; стіни 

та перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; підлоги бетонні, дощаті; покрівля шиферна; наявне 

електропостачання, потребує капітального ремонту, оскільки наявні дефекти несучих конструкцій 

(тріщини у фундаменті) та значні дефекти внутрішніх оздоблень. Об’єкт не експлуатується, 

знаходиться 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  

Закарпатська 

обл., 

Іршавський 

р-н, 

м. Іршава, 

вул. Білецька, 

4  

302  2121910100:06:003:0037   Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

органів держав-

ної влади та 

місцевого 

самоврядування  

Державна, Витяг з Дер-

жавного реєстру речових 

прав на нерухоме майно 

про реєстрацію іншого 

речового права 

№ 125294636 від 

25.05.2018, Державний 

акт на право постійного 

користування земельною 

ділянкою серія ЯЯ 

№ 097816 від 08.05.2007   

 

Станом на 01.11.2021 об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 16 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 вбудованих приміщень літ. А загальною площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська 

область, Іршавський район, м. Іршава, вул. Білецька, 4/2 здійснюється відповідно до вимог Закону 

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

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (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 – 1 318 120,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 659 060,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 659 060,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 131 812,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 65 906,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 65 906,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

поточного року – 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

об’єкт приватизації компенсувати витрати в сумі 2 950,00 (дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 

копійок) гривень без ПДВ, які понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 

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

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

який буде зазначено в договорі купівлі-продажу об’єкта приватизації. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт – окреме майно – вбудовані 

приміщення літ. А загальною площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська область, Іршавський район, 

м. Іршава, вул. Білецька, 4/2. 

Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6. 

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172. 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Адреса: вул. Коперника, 4, м. Львів, 79005, Україна. 

Валюта рахунка – долари США та Євро. 

Рахунок № UA863223130000025203000000065 

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



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

SWIFT: EXBSUAUX. 

Код ЄДРПОУ: 42899921. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts 

Address: 4, Kopernyka str., Lviv, city,79005, Ukraine 

Account: UA863223130000025203000000065 

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

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

SWIFT: EXBSUAUX 

Code YeDRPOU: 42899921 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

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

Відповідальна особа балансоутримувача: Гриник Галина Дмитрівна, телефон (0312) 61-34-68, e-

mail: stat@uz.ukrstat.gov.ua. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, 

вул. Собранецька,60, адреса вебсайта: zakarpattia@spfu.gov.ua. 

Відповідальна особа організатора аукціону: Качур Марія Михайлівна, телефон для довідок (0312) 

61-38-83. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 

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

від 09 листопада 2021 року № 00619. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі UA-AR-P-2020-12-15-000001-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 13 181,20 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 6 590,60 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 6 590,60 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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



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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних 

об’єктів у складі: адмінбудинок – літ. А загальною площею 458,24 м2, гаражі – літ. Б загальною 

площею 93,63 м2, кочегарка – літ. В загальною площею 43,50 м2 за адресою: Закарпатська обл., 

Великоберезнянський р-н,  

смт Великий Березний, вул. Штефаника (вул. Радянської Армії), 45 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок – літ. 

А загальною площею 458,24 м2, гаражі – літ. Б загальною площею 93,63 м2, кочегарка – літ. 

В загальною площею 43,50 м2. 

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, смт Великий Березний, 

вул. Штефаника (вул. Радянської Армії), 45. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у Закарпатській 

області (код за ЄДРПОУ 02360464), адреса: 88008, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 

11, тел. (0312) 61-34-68. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Група 

інвентарних 

об’єктів у 

складі: 

адмінбуди-

нок – літ. А 

загальною 

площею 

458,24 м2, 

гаражі – 

літ. Б 

загальною 

площею 

93,63 м2, 

кочегарка – 

літ. В 

загальною 

площею 

43,50 м2  

Закарпатська 

обл., 

Великоберез-

нянський р-н, 

смт Великий 

Березний, 

вул. Штефаника 

(вул. 

Радянської 

Армії), 45   

595,37  1638322321208  1220.9 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші  

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності 

№ 136892214 від 

07.09.2018, 

Свідоцтво про право 

власності на 

нерухоме майно, 

серія ЯЯЯ № 176365, 

видане виконавчим 

комітетом 

Великоберез-

нянської селищної 

ради 21.11.2005   

Державна, 

Державна 

служба 

статистики 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37507880)  

 

До складу об’єкта входять три одиниці нерухомого майна, побудовані в 1975 році, зокрема: 

двоповерховий адмінбудинок літ. А загальною площею 458,24 м2, гаражі – літ. Б загальною площею 

93,63 м2 та кочегарка – літ. В загальною площею 43,50 м2. Фундаменти будівель бутобетонні, 

стрічкові; стіни та перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; покрівля адмінбудівлі – шифер, 

гаражів та кочегарки – толь, бітум. 



Приміщення першого поверху адмінбудинку площею 233,07 м2 перебувають в хорошому стані, 

приміщення другого поверху адмінбудинку – в задовільному та потребують ремонту. Будівлі гаражів 

та кочегарки перебувають в незадовільному технічному стані, наявні дефекти несучих конструкцій, 

часткове руйнування цегляної кладки стін, заповнення віконних прорізів відсутнє, дверних – 

відсутнє частково. 

В адмінбудинку наявне електропостачання, водопостачання, каналізація; в будівлях гаражів та 

кочегарки електропостачання, водопостачання та каналізація зруйновані. Будівлі гаражів та 

кочегарки потребують капітального ремонту. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельно

ї ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове призначення 

земельної ділянки  

Форма 

власності, 

підстава на 

право 

користуванн

я земельною 

ділянкою, 

інформація 

про 

обтяження  

Земельн

а 

ділянка  

Закарпатська обл., 

Великоберезнянськи

й р-н, смт Великий 

Березний, 

вул. Штефаника 

(вул. Радянської 

Армії), 45  

1816  2120855100:02:003:001

0   

Для обслуговування 

адмінбудинку відділу 

статистики у 

Великоберезнянськом

у районі  

Державна, 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

іншого 

речового 

права 

№124295540 

від 

17.05.2018, 

Державний 

акт на право 

постійного 

користуванн

я земельною 

ділянкою, 

серія ЯЯ 

№ 098457 

від 

27.09.2006   

 

Перелік майна,  

переданого в оренду станом на 01.11.2021 

№ 

з/п  
Орендар  

Назва  

об’єкта 

оренди  

Орендована 

площа, м2  

Цільове призначення 

оренди  

Реквізити 

договору оренди 

та термін його 

дії  

Орендна плата  

(за травень 

2021 

року), грн  

1  Прокуратура 

Закарпатської 

області  

Частина 

першого 

поверху 

адмінбудинку 

188,66  Розміщення 

Великоберезнянського 

відділу Ужгородської 

місцевої прокуратури  

Від 05.05.2009 

№ 47-09/06-05 

по 04.12.2023 

включно  

0,083  



№ 

з/п  
Орендар  

Назва  

об’єкта 

оренди  

Орендована 

площа, м2  

Цільове призначення 

оренди  

Реквізити 

договору оренди 

та термін його 

дії  

Орендна плата  

(за травень 

2021 

року), грн  

літ. «А»  

 

Відповідно до частини 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 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 групи інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок – літ. А загальною площею 

458,24 м2, гаражі – літ. Б загальною площею 93,63 м2, кочегарка – літ. В загальною площею 43,50 м2 

за адресою: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, смт Великий Березний, вул. Штефаника 

(вул. Радянської Армії), 45 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 

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

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

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (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 – 1 982 792,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 991 396,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 991 396,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 198 279,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 99 139,60 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 99 139,60 грн (без урахування ПДВ). 

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

поточного року – 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях на оплату послуги, наданої 

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



сумі 2 400,00 (дві тисячі чотириста гривень 00 копійок) гривень без ПДВ на рахунок Регіонального 

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

який буде зазначено в договорі купівлі-продажу об’єкта приватизації. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Адреса: вул. Коперника, 4, м. Львів, 79005, Україна. 

Валюта рахунка – долари США та Євро 

Рахунок № UA863223130000025203000000065 

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

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

SWIFT: EXBSUAUX. 

Код ЄДРПОУ: 42899921 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts 

Address: 4, Kopernyka str., Lviv, city,79005, Ukraine 

Account: UA863223130000025203000000065 

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

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

SWIFT: EXBSUAUX 

Code YeDRPOU: 42899921 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 

за місцем розташування об’єкта. 

Відповідальна особа балансоутримувача: Гриник Галина Дмитрівна, телефон (0312) 61-34-68, е-

mail: stat@uz.ukrstat.gov.ua 



Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, 

вул. Собранецька, 60, адреса вебсайта: zakarpattia@spfu.gov.ua. 

Відповідальна особа організатора аукціону: Качур Марія Михайлівна, телефон для довідок: (0312) 

61-38-83. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 

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

від 09 листопада 2021 року № 00618. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-31-000001-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 19 827,92 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 9 913,96 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 9  913,96 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 

областях про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-

культурного призначення «Побутовий комплекс» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта: об’єкт малої приватизації – об’єкт соціально-культурного призначення  

«Побутовий комплекс». 

Місцезнаходження об’єкта: Одеська область, м. Рені, вул. 28 Червня, 282а. 

Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Одеснафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 

03482749). 

Відомості про об’єкт: об’єкт малої приватизації – об’єкт соціально-культурного призначення 

«Побутовий комплекс». До складу об’єкта входить одноповерхова будівля зі збірно-розбірних 

щитових конструкцій, обкладених цеглою. Будівля розташована на території Ренійського нафто-

перевального комплексу біля пропускного пункту центрального входу, окремого входу немає. 

Перебуває в задовільному стані, використовується за призначенням. Забезпечено 

електропостачанням, водопостачанням, каналізацією. 



Складові 

частини 

об’єкта  

Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма власності  

та власник  

Функціональне  

використання  

Побутовий 

комплекс 

(літ. А)  

68800, 

Одеська 

область, 

м. Рені, 

вул. 28 

Червня, 282а  

244,8  2451460151241  Витяг з 

Держав-

ного 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

Державна, держава 

в особі Регіональ-

ного відділення 

Фонду державного 

майна України по 

Одеській та 

Миколаївській 

областях  

Використовується 

для задоволення 

побутових потреб 

працівників 

нафтобази  

 

Відомості про земельну ділянку: 

земельна ділянка окремо не виділена для розташування об’єкта малої приватизації – об’єкта 

соціально-культурного призначення «Побутовий комплекс». 

Земельна ділянка загальною площею 22,91 га, на якій розташований об’єкт, надана у постійне 

користування Публічному акціонерному товариству «Одеснафтопродукт» на підставі рішення 

Ренійської міської ради від 08.02.1996 № 203 для будівництва Ренійської нафтобази згідно з Держав-

ним актом на право постійного користування земельною ділянкою від 18.07.1996, серія ОД 19-1007. 

Об’єкт малої приватизації – об’єкт соціально-культурного призначення «Побутовий комплекс» 

загальною площею 244,8 м2 розташований на земельній ділянкі площею 415 м2, у тому числі під 

основним будинком – 262 м2. 

Відповідно до інформації Відділу Головного управління Держгеокадастру у Ренійському районі 

Одеської області (лист від 17.02.2020 № 11/116-20), в Державному земельному кадастрі відсутні 

відомості про земельну ділянку. 

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 об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення 

«Побутовий комплекс» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-

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

малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 

№ 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення «Побутовий 

комплекс» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 

Об’єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених (кредитних ) коштів. У разі 

придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати 

інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор 

бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування у разі, коли такого 



учасника буде обрано переможцем аукціону. Кредитором не може бути особа, яка не може бути 

покупцем відповідно до частини другої статті 8 цього Закону. 

УМОВИ ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

збереження профілю діяльності об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного 

призначення «Побутовий комплекс» протягом 6 місяців з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 17 400,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 8 700,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 8 700,00 грн. 

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта 

нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1 740,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 870,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 870,00 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 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 Одеській та 

Миколаївській областях 

Рахунок №UA118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт «Побутовий комплекс») 

Рахунок №UA888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 43015722 

в іноземній валюті: 

Beneficiary: Regional branch of the State Property Fund of Ukraine in Odessa and Mykolayiv regions 

Валюта рахунка – USD 

Account № UA833223130000025301000000279 

Account with institution (банк одержувача): The State Export-Import Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine 

for the Odessa Branch. 

SWIFT: EXBSUAUXXXXJSC 

Intermediary bank (банк-кореспондент): JP Morgan Chase Bank N.A., New York 

SWIFT: CHAS US 33. 

Валюта рахунка – EUR 

Account №UA833223130000025301000000279 



Account with institution (банк одержувача): The State Export-Import Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine 

for the Odessa Branch. 

SWIFT: EXBSUAUXXXXJSC 

Intermediary bank (банк-кореспондент): Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main 

SWIFT: DEUT DE FF. 

Purpose of payment: (please, indicat 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/elektrormi-

maidanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем розташування об’єкта, 

звернувшись до організатора аукціону. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та 

Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, каб. 1106, тел. (048) 

731-50-28, телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51. Час роботи регіонального 

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

12.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ по Одеській та 

Миколаївській областях від 09.11.2021 № 1813 (протокол від 09.11.2021 № 1 засідання аукціонної 

комісії з продажу об’єкта приватизації). 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000015-3. 

Період між аукціоном: 

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 – 174,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 87,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 87,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

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

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

товариства  «Хлібозавод «Залізничник» 

 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій Приватного акціонерного 

товариства  

«Хлібозавод «Залізничник» (далі – ПрАТ«Хлібозавод «Залізничник», товариство) у кількості 

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

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

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 23050348. 

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

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021 – 2 особи. 

Основним видом діяльності за КВЕД: 10.71 – виробництво хліба та хлібобулочних виробів; 

виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання. 

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

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг), тис. грн 

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

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

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

Реалізація будівельних матеріалів, що були у 

вжитку  

8,65253  26,4608  

Реалізація запчастин до бурового обладнання  71,500  –  

Разом  169,13453  64,7  

 

Основні показники  

господарської діяльності підприємства  

за останні три роки 

№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  

2018 

р.  
2019 р.  2020 р.  

І 

півріччя 

2021 р  

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

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

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

1.1.2  Балансова вартість незавершених капітальних 

інвестицій  

тис. грн  –  –  –  –  

1.1.3  Балансова вартість основних засобів  тис. грн  862,0  773,0  716,0  688,0  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн  –  –  –  –  

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

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

1.2.2  сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, 

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

тис. грн  131,6  58,6  0,5  2,9  

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

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



№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  

2018 

р.  
2019 р.  2020 р.  

І 

півріччя 

2021 р  

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

982,1)  

(- 

1459,8)  

(- 

1684,5)  

(- 

1748,1)  

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

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

2.3.1  поточна кредиторська заборгованість сумарна 

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

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

2.4  Прострочена кредиторська заборгованість, в тому 

числі за:  

тис. грн  –  –  –  –  

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

2.4.2  розрахунками перед бюджетом  тис. грн  –  –  –  –  

2.4.3  розрахунками зі страхування  тис. грн  –  –  –  –  

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

3.  Доходи всього, в тому числі:  тис. грн  188,9  204,5  169,1  64,7  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  188,9  204,5  169,1  64,7  

3.2  Інші операційні доходи  тис. грн  –  –  –  –  

3.3  Інші фінансові доходи  тис. грн  –  –  –  –  

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

4.1  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  180,5  179,8  142,3  59,3  

4.2  Адміністративні витрати  тис. грн  –  –  –  –  

4.3  Витрати на збут  тис. грн  –  –  –  –  

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

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

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

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

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  2  2  2  2  

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

8.  Середньомісячна заробітна плата  грн   7850  8000  5400  

 

Заборгованість із заробітної плати, перед бюджетом, прострочена кредиторська заборгованість 

станом на 30.06.2021 відсутня. 

Відомості про об’єкти  

(нерухоме майно) 



Назва   
Адреса 

розташування   
Загальна площа (м2)  

Форма власності 

та власник  

Виробничий корпус (Літ. Б)  Сумська область, 

м. Тростянець, 

провулок 

Гаївський, 2б  

2491,9  Колективна, ПрАТ 

«Хлібозавод 

«Залізничник»  Службово-побутовий корпус (Літ. А)  787,6  

Залізнична рампа (Літ. З)  73,7  

Насосна (Літ. М)  14,5  

Артсвердловина  50 пог. м, діаметр 108 

мм  

Водонапірна вежа  Діаметр 2,5 м, висота 

15 м  

Труба димова цегляна  Діаметр знизу 2,5 м. 

Діаметр зверху 1,2 м. 

Висота 30 м  

Огорожа залізобетонна  250 пог. м. Висота 2 м  

Підстанція  –  

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва   
Адреса 

розташування   

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки   

Цільове 

призначення  

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

Сумська 

область, 

м. Тростянець, 

провулок 

Гаївський, 2б  

18626   5925010100:00:028:0025  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

Комунальна. Перебуває 

в строковому платному 

користуванні. Договір 

оренди землі від 

06.04.2017 укладено на 

36 років. Інформація з 

Державного реєстру 

прав на нерухоме майно 

та Реєстру прав 

власності на нерухоме 

майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон 

відчуження об’єктів 

нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого 

майна, номер 

інформаційної довідки 

273378257 від 

06.09.2021  

 

 

 



Інформація про договори оренди,  

станом на 30.06.2021 

Орендар  
Назва  

об’єкта оренди  

Орендована 

площа (м2)  

Цільове 

призначення оренди  

Реквізити 

договору оренди 

та термін його 

дії  

Орендна плата 

за 1 м2 

на місяць без 

ПДВ (грн)  

ТОВ 

«лайфселл» 

відповідно до 

додаткової 

угоди  

Частина 

димової труби 

та 

залізобетонних 

блоків  

4   Для розміщення 

телекомунікаційного 

та іншого 

обладнання  

01.04.2010 

№ SU380 

до 30.11.2021  

1327,75  

 

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

статутного капіталу, не обліковується. 

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

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

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

17.12.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

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

статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог: 

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

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

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

року № 432 (із змінами). 

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

статутного капіталу товариства, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

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

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

зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або 

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

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

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

дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. 

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

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

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

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



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

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

депозитарній установі. 

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

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

закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

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

гривень 00 копійок); 

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

тисячі двісті дев’яносто три гривні 00 копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

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

гривні 00 копійок). 

Розмір гарантійного внеску для: 

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

копійок); 

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

дев’ять гривень 30 копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

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

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

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

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

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

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

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 



МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

областях 

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

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

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

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

Sumy regions 

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

purpose: (it is obligatory to indicate for what) 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

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

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

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

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

Організатор аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській 

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

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

Перерва на обід з 12.00 до 13.00. 

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та 

управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у 

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

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях від 10.11.2021 № 862. 

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

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

07-26-000042-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 



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

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

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

гривні 93 копійки); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

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

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2 

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

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

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

органом приватизації щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про 

об’єкт приватизації. 

 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – школи 

на 264 учбових місця за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, c. Сущани, 

вул. Шепетька, 18-А 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – школа на 264 

учбових  місця. 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Коростенський р-н, c. Сущани, вул. Шепетька, 18-А. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Департамент регіонального розвитку Житомирської 

обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 39932654), адреса: 10014, м.Житомир, майдан 

імені С. П. Корольова, 12, тел. (0412) 47-44-27. 

Відомості про об’єкт 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Об’єкт 

незавершеног

о 

будівництва – 

школа на 264 

учбових місця  

Житомирська 

обл., 

Коростенськи

й р-н, 

с. Сущани, 

вул. Шепетька

, 18-А  

1961,5  242173491824

4  

–  Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності 

від 30.07.2021 

№ 268318332, 

номер запису про 

право 

власності/довірчо

Державна. 

Житомирськ

а обласна 

державна 

адміністрація 

(код за 

ЄДРПОУ 

00022489)  



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

ї власності 

43245929, дата 

державної 

реєстрації 

23.07.2021  

 

Рівень будівельної готовності: 8 %. 

До складу об’єкта незавершеного будівництва входять: 

школа на 264 учбових місця площею забудови 1821,8 м2. Рівень будівельної готовності: 8 %. 

Фундамент – з/б блоки, стіни здебільшого відсутні, перегородки відсутні, перекриття та підлога 

відсутня; 

теплиця з прибудовою площею забудови 139,7 м2. Рівень будівельної готовності: 30 %. 

Фундамент – з/б блоки, стіни теплиці відсутні, стіни прибудови – цегла, перегородки відсутні, 

перекриття здебільшого відсутнє, підлога відсутня. 

Об’єкт розташований в центральній частині населеного пункту, неподалік малоповерхового 

житлового сектору. Об’єкт не огороджений та не охороняється. Інженерні комунікації не під 

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: 17 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 – школи на 264 учбових місця за адресою: 

Житомирська обл., Коростенський р-н, c. Сущани, вул. Шепетька, 18-А 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 – школи на 264 учбових місця повинен відповідати 

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

майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 500915,55 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 250457,78 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 250457,78 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 50091,56 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 25045,78 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 25045,78 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 42956062 

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 08.11.2021 № 1221. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-01-000001-2. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 5009,16 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2504,58 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2504,58 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 – дизельної площею 22,1 м2 за 

адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, смт Ємільчине, вул. Соборна, 45 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: дизельна площею 22,1 м2. 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, смт Ємільчине, вул. Соборна, 

45. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України 

в Ємільчинському районі Житомирської області (код за ЄДРПОУ 37808366), адреса: 11201, 

Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, смт Ємільчине, вул.Соборна, 45, тел. (04149) 2-13-90. 

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  

Дизельна 

площею 

22,1 м2  

Житомирська 

обл., Но-

воград-

Волинський р-

н, 

смт Ємільчине, 

вул. Соборна, 

45  

22,1  755456518217  1999.9 Інші 

будівлі   

Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

№81666892 від 

02.03.2017, номер 

запису про право 

власності 

11694537, дата 

державної 

реєстрації 

20.10.2015  

Державна, 

держава Україна 

в оперативному 

управлінні 

Управління Дер-

жавної 

казначейської 

служби України 

у 

Ємільчинському 

районі (код за 

ЄДРПОУ 

37442296)  

 

Об’єкт приватизації – дизельна площею 22,1 м2. Фундамент бутобетонний; стіни та перегородки 

цегляні; підлога бетонна; покрівля плоска, потребує ремонту. Стан незадовільний. Наявне 

електропостачання. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)   

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

Житомирська 

обл., 

Новоград-

Волинський р-

н, 

смт Ємільчине, 

вул.Соборна, 

45  

2712 

(земельна 

ділянка 

під 

об’єктом 

окремо 

не 

виділена)  

1821755100:07:004:0013  Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

органів держав-

ної влади та 

місцевого 

самоврядування   

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

від 08.04.2021, номер 

витягу 251779194, 

реєстраційний номер 

2331912718217, номер 

запису про інше речове 

право 41392406, дер-

жавний акт на право 

постійного 

користування 

земельною ділянкою 

(серія ЯЯ за № 074370 

від 18.12.2012), 

правокористувач –

Управління державної 



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  

казначейської служби 

України у 

Ємільчинському районі 

Житомирської області 

(код за ЄДРПОУ 

37442296)  

 

Перелік майна,  

яке передане в оренду,  

станом на 01.11.2021 

№ 

з/п  
Орендар  

Назва 

об’єкта 

оренди  

Орендована 

площа (м2)  

Цільове 

призначення 

оренди  

Реквізити договору 

оренди  

та термін його дії  

Орендна 

плата за 1 м2 

на місяць без 

ПДВ (грн)  

1  ФОП 

Соколовський 

Анатолій 

Йосипович  

Приміщення 

дизельної   

22,1  За будь-яким 

цільовим 

призначенням   

№ 1473 від 24.12.2013, 

додатковий договір № 3 

від 30.04.2021 діє до 

20.12.2025  

18,14  

 

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

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 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 дизельної площею 22,1 м2 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, 

смт Ємільчине, вул.Соборна, 45 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

 

 



СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 8760,74 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4380,37 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4380,37 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 876,07 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 438,04 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 438,04 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 42956062 

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: Авраменко Володимир, тел. (04149) 2-13-90. 

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 08.11.2021 № 1229. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-10-19-000004-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 87,61 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 43,80 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 43,80 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 – гаражів площею 103,0 м2  

за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Різдвяна, 9 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гаражі площею 103,0 м2. 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Різдвяна, 9. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України 

в Коростишівському районі Житомирської області (код за ЄДРПОУ 37927181), адреса: 12501, 

Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Різдвяна, 9, тел. (04130) 5-23-49. 

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  

Гаражі 

площею 

103,0 м2  

Житомирська 

обл., 

Житомирський 

р-н, 

м. Коростишів, 

вул.Різдвяна, 9  

103,0  9353232  1242.1 – 

гаражі 

наземні  

Інформація з Дер-

жавного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно та 

Реєстру прав 

власності на 

нерухоме майно 

від 15.04.2021, 

номер 

інформаційної 

довідки 

252916999, дата 

реєстрації 

21.05.2012, 

свідоцтво про 

право власності 

від 18.05.2012 

(серія САС за 

№ 110985)   

Державна, 

держава Україна в 

оперативному 

управлінні 

Управління Дер-

жавної 

казначейської 

служби України у 

Коростишівському 

районі (код за 

ЄДРПОУ 

37927181)  

 

Об’єкт приватизації – гаражі загальною площею 103,0 м2 на два бокси, будівельний об’єм – 

464 м3. Дата введення  

в експлуатацію – 02.11.2003. Фундамент бутобетонний; стіни та перегородки цегляні; підлога 

бетонна. Стан задовільний. Наявне електропостачання. 

 

 

 



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., 

Житомирський 

р-н, 

м. Коростишів, 

вул. Рідвяна, 9  

1468 

(земельна 

ділянка 

під 

об’єктом 

окремо 

не 

виділена)  

1822510100:01:016:0079  Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

органів держав-

ної влади та 

місцевого 

самоврядування   

Комунальна, власник –

Територіальна громада 

в особі Коростишівської 

міської ради (код за 

ЄДРПОУ 04053660), 

правокористувач –

Управління державної 

казначейської служби 

України у 

Коростишівському 

районі Житомирської 

області (код за 

ЄДРПОУ 37927181), 

витяг з Державного 

реєстру речових прав 

№ 14877408 від 

18.12.2013, державний 

акт на право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

(серія та номер: 

ЯЯ075674 від 

28.03.2006)  

 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 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 гаражів площею 103,0 м2 за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, 

м. Коростишів, вул. Різдвяна, 9 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 – 8559,70 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4279,85 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4279,85 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 855,97 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 427,99 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 427,99 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 42956062 

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: Омельченко Віталій, тел. (04130) 5-23-49. 

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 08.11.2021 № 1228. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-17-000001-2. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 85,60 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 42,80 гривень; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 42,80 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 – 

нежитлового приміщення, гаражів з господарськими приміщеннями за адресою: Житомирська 

обл., Житомирський р-н,  

смт Попільня, вул. Хмельницького Богдана, 36 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлове приміщення, гаражі з господарськими 

приміщеннями. 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Попільня, вул. Хмельницького 

Богдана, 36. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Житомирська районна державна адміністрація (код 

ЄДРПОУ 04053476), адреса: 11701, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Лесі Українки, 1, тел. (0412) 

42-47-03. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

Нежитлове 

приміщення, 

гаражі з 

господарським

и 

приміщеннями  

Житомирська обл., 

Житомирський р-н, 

смт Попільня, 

вул. Хмельницьког

о Богдана, 36  

1273,7  185350371824

7  

–  Витяг з дер-

жавного 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно 

№ 27066148

9 від 

10.08.2021  

Державна, 

держава 

Україна в 

особі 

Житомирсько

ї обласної 

державної 

адміністрації 

Житомирсько

ї області (код 

за ЄДРПОУ 

04053476)  

 

До складу об’єкта приватизації входять: 

двоповерхова нежитлова будівля (літ. А) загальною площею 1105,3 м2, рік будівництва – 2018. 

Фундамент – з/б блоки, стіни цегляні, перекриття – з/б панелі, підлога – бетон. Рівень будівельної 

готовності – 73 %. 

Гаражі з господарськими приміщеннями (літ. Б) загальною площею 168,4 м2, рік будівництва – 

2018. Фундамент – з/б блоки, стіни цегляні, перекриття – з/б панелі, підлога – бетон. Рівень 

будівельної готовності – 80 %. 

Об’єкт не огороджений та не охороняється. Інженерні комунікації не підведені. 

Об’єкт приватизації не перебуває в оренді. 



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., 

Житомирський р-н, 

смт Попільня, 

вул. Хмельницького 

Богдана, 36  

1600   1821755100:07:004:0013  Для 

будівництва та 

обслуговування 

інших будівель 

громадської 

забудови  

Державна, держава 

Україна в особі 

Попільнянської 

районної державної 

адміністрації (код 

за ЄДРПОУ 

040553648), 

реєстраційний 

номер нерухомого 

майна 

1657418518247, 

дата державної 

реєстрації 

28.09.2018  

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 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 – нежитлового приміщення, гаражів з 

господарськими приміщеннями 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 – 442 251,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 221 125,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 221 125,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 44225,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 22112,55 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 22112,55 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 42956062 

в іноземній валюті EUR: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях. 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

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

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або UNICREDIT BANK AG, MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

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

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

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

UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE 

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK SWIFT: CITIUS33 



Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

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

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

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

кореспондентського рахунка: 04094227 

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

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 

за місцем розташування об’єкта. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Сахневич Лілія, Телефон: (0412) 42-61-40 

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 08.11.2021 № 1225. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-10-19-000003-2. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 4422,51 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2211,25 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2211,25 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

 

 

 

 



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області про 

приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі побутового 

комбінату літ. «А-2» (інв. 2-53) загальною площею 384,0 м2 за адресою: Харківська обл., 

Балаклійський р-н,  смт Савинці, вул. Кооперативна, 3 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля побутового комбінату літ. «А-2», 

(інв. 2-53), загальною площею 384,0 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Кооперативна, 3. 

Балансоутримувач відсутній. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціональне 

призначення  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власни

к  

Нежитлова 

будівля 

побутовог

о 

комбінату 

літ. «А-2» 

(інв. 2-53) 

загальною 

площею 

384,0 м2  

Харківська обл., 

Балаклійський р-н, 

смт Савинці, 

вул. Кооперативна

, 3  

384,0  8620333  1230.6 Будівлі 

підприємств 

побутового 

обслуговуванн

я  

Свідоцтво про 

право власності на 

нерухоме майно 

серія САА 

№ 047817 від 

29.09.2005, видане 

на підставі рішення 

виконкому 

Савинської 

селищної ради від 

12.11.2004 № 342, 

що підтверджуєтьс

я Витягом про 

реєстрацію права 

власності на 

нерухоме майно 

серія СВХ 

№ 226339 від 

29.09.2005 за 

номером 8494577  

Державна, 

держава 

Україна  

 

Об’єкт державної власності не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Савинський цукровий завод» 

під час приватизації. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 15.06.2016 по справі 

№ 5023/5966/12 ліквідовано юридичну особу – ВАТ «Савинський цукровий завод», державну 

реєстрацію юридичної особи припинено (запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 02.11.2016 № 14471170025000016). 

Об’єкт приватизації – двоповерхова нежитлова будівля побутового комбінату літ. «А-2» (інв. 2-53) 

загальною площею 384,0 м2. Рік введення в експлуатацію – 1963. Фундамент – бетон, стіни цегляні, 

покрівля – шифер, перекриття – залізобетонні плити. Вікна та двері відсутні. Об’єкт тривалий час не 

експлуатується, знаходиться 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: 16 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 (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 – 90 400,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 45 200,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 45 200,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 9 040,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 4 520,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 520,00 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 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень 00 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 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 область, Балаклійський р-н, смт Савинці, 

вул. Кооперативна, 3. 

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. 

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 Харківській області від 

04.11.2021 № 01437. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000001-3. 

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 – 904,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 452,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 452,00 грн. 



Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області про 

приватизацію  

об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – клубу загальною 

площею 175,6 м2 за адресою: Харківська область, Барвінківський р-н, c. Пашкове, 

вул. Матросова, 28 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: клуб загальною площею 175,6 м2. 

Місцезнаходження: Харківська область, Барвінківський р-н, c. Пашкове, вул. Матросова, 28. 

Найменування балансоутримувача: 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  

Клуб 

загальною 

площею 

175,6 м2  

Харківська 

область, 

Барвінківський 

р-н, 

c. Пашкове, 

вул. Матросова, 

28  

175,6  2203216363204  1261.9 

Будівлі для 

публічних 

виступів  

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності від 

26.10.2020, номер 

витягу 229654958, 

реєстраційний номер 

2203216363204  

Державна, 

держава 

Україна в 

особі 

Фонду дер-

жавного 

майна 

України, 

код 

ЄДРПОУ 

00032945  

 

Опис об’єкта: одноповерхова будівля загальною площею 175,6 м2. Рік введення в експлуатацію – 

1967. Фундамент – бутобетон, стіни цегляні, перекриття дерев’яні балки, покрівля – шифер. Будівля 

тривалий час не використовується за призначенням, знаходиться в незадовільному стані. 

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 16 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 (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 в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 

проведення електронного аукціону. 

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

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

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

продажу на аукціоні з умовами – 71 100,00,00 грн (без урахування ПДВ); 

продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 35 550,00 грн (без урахування ПДВ); 

продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 35 550,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 7 110,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 555,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 555,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

можливість перепрофілювання об’єкта соціально-культурного призначення – клубу загальною 

площею 175,6 м2 за адресою: Харківська область, Барвінківський р-н, c. Пашкове, 

вул. Матросова, 28; 

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

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

області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта 

малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – клубу загальною площею 

175,6 м2 за адресою: Харківська область, Барвінківський р-н, c. Пашкове, вул. Матросова, 28, 

у розмірі 3399,00 грн (три тисячі триста дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 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 область, Барвінківський р-н, c. Пашкове, 

вул. Матросова, 28. 

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

privatization.gov.ua. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській 

області, адреса: 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 

www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 

8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є 

відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –Долотіна Т. В., тел. (057) 700-75-60, 

адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

Фонду державного майна України по Харківській області від 04.11.2021 № 01436. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000006-3. 

Період між аукціонами: 

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

аукціону 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 – 711,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 355,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 355,50 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 – нежитлової будівлі, магазину, 

загальною площею 83,2 м2  

за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, с-ще Мала Іванівка, вул. Мала-Іванівська, 18 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля, магазин, загальною площею 83,2 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський р-н, с-ще Мала Іванівка, вул. Мала-Іванівська, 

18. 

Балансоутримувач відсутній. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

призначення  

Документи щодо права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

Нежитлова 

будівля, 

магазин, 

загальною 

площею 

83,2 м2  

Харківська 

обл., 

Богодухівський 

р-н, с-ще Мала 

Іванівка, 

вул. Мала-

Іванівська, 18*  

83,2  35539110  1230.1 

торгові 

центри, 

універмаги, 

магазини  

Інформація з Держав-

ного реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно від 03.11.2020 

№ 230733438, 

Свідоцтво про право 

власності серія САС 

№ 469514 від 

16.12.2011 видане на 

підставі рішення 

виконкому Кленівської 

сільської ради від 

08.11.2011 № 56  

Державна, 

держава 

Україна в 

особі Регіо-

нального 

відділення 

Фонду дер-

жавного 

майна 

України по 

Харківській 

області, 

код за 

ЄДРПОУ 

44223324  

* Згідно з постановою Кабінету міністрів «Про перейменування окремих населених пунктів та 

районів» від 19 травня 2016 року № 1377-VIII селище Володарівка Богодухівського району 

перейменоване на селище Мала Іванівка; згідно з рішенням Кленівської сільської ради від 25.10.2016 

№ 68-VII вулиця Володарівська перейменована на вулицю Мала-Іванівська.  

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля магазину площею 83,2 м2, яка складається з трьох 

приміщень: тамбур – 1,5 м2, торговий зал – 47,7 м2, підсобне приміщення – 34,0 м2. Стіни – 

«жужалка», обкладена цеглою, наявні тріщини в цоколі та стінах, необхідне посилення однієї зі стін 

металевим каркасом. Перекриття – дерев’яне, покриття підлоги у торгівельному залі – вінілова 

плитка зі слідами тріщин; у підсобному приміщенні – бетон. Покрівля – залізо, місцями потребує 

заміни листів. Внутрішнє оздоблення: стіни – фарбовані, стеля – штукатурка, побілка зі слідами 

протікання. Вхідні двері – металеві, внутрішні двері дерев’яні, пофарбовані. Наявне 

електропостачання та опалення (піч типу «буржуйка»). Загальний стан будівлі незадовільний, 

потребує ремонту. 

Об’єкт приватизації знаходиться на в’їзді до с-ща Мала Іванівка, до найближчого населеного 

пункту – смт Вільшани – 20 км, до м. Богодухів – 25,5 км, до траси Т 2113 – 1,5 км, автобусна 

зупинка знаходиться на трасі. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена. 



Договори оренди щодо об’єкта приватизації відсутні (договір оренди нерухомого майна від 

13.07.2018 № 6544-Н припинив свою дію, майно з оренди не повернуто). 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 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 (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 – 36600,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 18300,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 18300,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 3660,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1830,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1830,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

об’єкта приватизації, у розмірі 2610,00 грн (дві тисячі шістсот десять гривень 00 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 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: UA 243510050000025200867496000 

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: з 9.00 до 14.00 (крім вихідних), огляд проводиться за 

місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Богодухівський р-н, с-ще Мала Іванівка, 

вул. Мала-Іванівська, 18. 

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) 700-77-73. 

Контактна особа організатора аукціону – Салій Оксана Олександрівна, тел. (057) 700-75-60, адреса 

електронної пошти: kharkiv@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 Харківській області від 

08.11.2021 № 01453. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-08-000010-3. 

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 – 366,00 грн; 



аукціону зі зниженням стартової ціни – 183,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 183,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області про 

приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі літ. «Г-1» 

загальною площею 182,3 м2 з обладнанням за адресою: м. Харків, просп. Ново-Баварський, 118 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля літ. «Г-1»  

загальною площею 182,3 м2 з обладнанням. 

Місцезнаходження: м. Харків, просп. Ново-Баварський, 118. 

Балансоутримувач: відсутній. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

призначення  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Нежитлова 

будівля літ. 

«Г-1» 

загальною 

площею 

182,3 м2 

з обладнанням  

м. Харків, 

просп. Ново-

Баварський, 

118*   

182,3  19364114  1264.4 

Поліклініки, 

медпункти 

медичного 

обслуговування 

та консультації  

Витяг про 

реєстрацію права 

власності на 

нерухоме майно від 

26.06.2007 

№ 15046291на 

підставі рішення 

Господарського 

суду Харківської 

області справа 

від 22.02.2007 

№ 52/32-07  

Державна, 

держава 

Україна  

* Згідно з рішенням Харківської міської ради «Про перейменування об’єктів топоніміки міста 

Харкова» від 20.11.2015 № 12/15 (колишня назва: просп. Ілліча, 118).  

 

До складу об’єкта приватизації входять: нежитлова одноповерхова будівля літ. «Г-1», 1931 року 

побудови (медпункт з обладнанням). Фундамент – бетонний на цементному розчині, стіни цегляні, 

перегородки – дерев’яні, частково зруйновані, перекриття – дерев’яні, частково зруйновані, покрівля, 

підлога, вікна та двері – відсутні. Будівля тривалий час не використовується за призначенням, 

потребує проведення ремонтно-відновлювальних робіт. 

Обладнання: холодильник «Апшерон», ламінатор ЛД-1, електрокардіограф, ін’єктор безігольний 

БИ-1М, стоматологічна установка УС-30, апарат УЗТ-101, апарат «Тонус-2М». 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 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 (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 в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 

проведення електронного аукціону. 

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

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

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 187 650,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 93 825,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 93 825,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 18 765,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 9 382,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 9 382,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

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 витрати на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, який був 

залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 4 300,00 грн (чотири тисячі триста 

гривень) без урахування ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

 

 

 



в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 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 вказувати 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: з 9.00 до 15.00 (крім вихідних), огляд проводиться за 

місцезнаходженням об’єкта приватизації: м. Харків, просп. Ново-Баварський, 118. 

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, – Гетьман Артем Сергійович, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: 

kharkiv@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 Харківській області 04.11.2021 

№ 01435. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000007-3. 

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 – 1 876,50 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 938,25 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 938,25 грн. 



Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.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 

про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 

адмінбудівлі з терасою загальною площею 303,6 м2, який розташований за адресою: 

вул. Молодіжна, 1, смт Іванівка, Іванівський р-н, Херсонська область, що перебуває на балансі 

Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (код за ЄДРПОУ 

40408678) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адмінбудівля з терасою загальною площею 303,6 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Молодіжна, 1, смт Іванівка, Іванівський р-н, Херсонська область. 

Найменування балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській 

області. 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. Перекопська,17, м. Херсон, 73000, 

тел./факс (0552) 32-17-37. Код за ЄДРПОУ 40408678. 

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт: 

об’єкт приватизації – окремо розташована нежитлова будівля, яка є не огородженою. 

До складу об’єкта входить адміністративна будівля з терасою (літ. А, а), 1962 року побудови, 

перед терасою – цегляний ґанок на дві сходинки, асфальтове мостіння. Матеріал стін будівлі – 

черепашник, перекриття дерев’яні, дах – шифер по дерев’яних балках, підлоги дерев’яні, вікна та 

міжкімнатні двері – дерев’яні, вхідні двері – металеві, внутрішнє оздоблення – стіни поштукатурено, 

поклеєні шпалери, інженерне оснащення – електропостачання, водопостачання, каналізація, водяне 

опалення. 

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною площею 0,1 га, яка знаходиться 

на праві постійного користування Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській 

області відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

іншого речового права. Дата реєстрації – 02.05.2018 за номером 25960292. Кадастровий номер 

6522955100:03:057:0002. Цільове призначення (використання) земельної ділянки – для будівництва 

та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Об’єкт приватизації знаходиться в середній частині населеного пункту – смт Іванівка, на території 

адміністративного центру колишнього районного центру Іванівського району. Під’їдні шляхи мають 

асфальтове покриття. У пішохідній досяжності від території, на якій знаходиться об’єкт оцінки, 

розташований приватний житловий сектор, декілька адміністративних будівель, магазин. Найближча 

зупинка громадського транспорту знаходиться на відстані 1,0 км. Відстань до центру міста – 2,0 км. 

Право власності зареєстровано 04.04.2018, реєстраційний номер 735616865229. 

Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта 

приватизації, не укладалися. 

Фотографічне зображення об’єкта: додається. 

 

 



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

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

16.12.2021. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично. 

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

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

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

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені 

частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

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

ціни встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 

20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем 

його розташування: вул. Молодіжна, 1, смт Іванівка, Іванівський р-н, Херсонська область, за 

попереднім узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення Фонду державного 

майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка відповідає за забезпечення можливості огляду 

об’єкта: Шерстюк Світлана Вікторівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Контактна особа від Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, яка 

відповідає за забезпечення можливості огляду об’єкта: Онуфрієнко Аліна Віталіївна (тел. 099 037 12 

14). 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 

73000. Телефон для довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 

15.45, вебсайт: www.spfu.gov.ua. 

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 

необхідно в письмовій формі звернутися до Регіонального відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, 

проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 

робочих дні до дати проведення аукціону. Телефон для довідок (0552) 22-44-44; e-mail: 

prodaga_65@spfu.gov.ua. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмінбудівлі з терасою загальною 

площею 303,6 м2, який розташований за адресою: вул. Молодіжна, 1, смт Іванівка, Іванівський р-н, 

Херсонська область, 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 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмінбудівлі з терасою загальною 

площею 303,6 м2, який розташований за адресою: вул. Молодіжна, 1, смт Іванівка, Іванівський р-н, 

Херсонська область, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 

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

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

закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. 



СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ З УМОВАМИ: 783 

064,00 грн (сімсот вісімдесят три тисячі шістдесят чотири гривні 00 копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 78 306,40 грн (сімдесят вісім тисяч триста шість гривень 40 

копійок). 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ІЗ ЗНИЖЕННЯМ 

СТАРТОВОЇ ЦІНИ: 391 532,00 грн (триста дев’яносто одна тисяча п’ятсот тридцять дві гривні 00 

копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 39 153,20 грн (тридцять дев’ять тисяч сто п’ятдесят три гривні 20 

копійок). 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ 

ПОКРОКОВОГО ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ТА ПОДАЛЬШОГО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ: 391 532,00 грн (триста дев’яносто одна тисяча п’ятсот тридцять дві гривні 00 

копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 39 153,20 грн (тридцять дев’ять тисяч сто п’ятдесят три гривні 20 

копійок). 

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

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта 

нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків. 

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен 

підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка 

потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 

внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж-

аних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається 

заява на участь у приватизації. 

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: покупець зобов’язаний компенсувати витрати на проведення незалежної 

оцінки об’єкта приватизації в сумі 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень 00 копійок) в місячний строк з 

дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: 

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

в національній валюті: 

1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок 

№ UA948201720355539001000001233 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 21295778 

суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня 

проведення електронного аукціону. 

2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок 

№ UA738201720355209001000001233 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 21295778 

сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з 

дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в 

рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем. 

 



в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400 

Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 

Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 

МФО 351005 

Код ЄДРПОУ: 21295778 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 

Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine 

Account: UA643510050000025305218539400 

Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 

Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine 

MFO 351005 

SWIFT: KHABUA2K 

Code YeDRPOU: 21295778 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі від 13.01.2021 № 23 «Про затвердження умов продажу об’єкта 

малої приватизації окремого майна – «Адмінбудівля з терасою загальною площею 303,6 м2». 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-10-28-000001-2. 

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном за 

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про 

приватизацію об’єкта). 

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 7 830,64 грн (сім тисяч вісімсот тридцять гривень 64 

копійки). 

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 3 915,32 грн (три тисячі дев’ятсот 

п’ятнадцять гривень 32 копійки). 

Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 3 915,32 грн (три тисячі дев’ятсот п’ятнадцять гривень 32 копійки). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням: https://privatization.gov.ua. 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі про продаж на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації 

державної власності – окремого майна – підвального приміщення адмінбудівлі площею 

338,1 м2, розташованого за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, 

вул. Олександрівська (Володарського), 32, що перебуває на балансі Головного управління 

Пенсійного фонду України в Херсонській області (код ЄДРПОУ 21295057) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: підвальне приміщення адмінбудівлі площею 338,1 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, вул. Олександрівська 

(Володарського), 32. 

Найменування балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській 

області (код ЄДРПОУ 21295057), юридична адреса: вул. 28 Армії, 6, м. Херсон, 73036, тел.: (0552) 

35-39-80; 35-47-82. 

Відомості про об’єкт приватизації  

(нерухоме майно) 

Назва   Підвальне приміщення адмінбудівлі   

Адреса розташування   
Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, вул. Олександрівська 

(Володарського), 32  

Загальна площа  338,1 м2  

Реєстраційний номер  1296999065247  

Функціональне 

використання  

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші.  

Підстава виникнення 

права власності  

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 22.02.2018,  

індексний номер витягу 114901029  

Форма власності 

та власник  

Державна, Головне управління Пенсійного фонду України в 

Херсонській області, код ЄДРПОУ 21295057  

 

Опис об’єкта: підвальні приміщення загальною площею 338,1 м2, розташовані в чотириповерховій 

адміністративній будівлі, не використовуються, знаходяться в незадовільному стані. Фундамент, 

стіни, перекриття та підлога – залізобетонні. Інформація про інженерні комунікації відсутня. 

Відомості про земельну ділянку: відсутні. 

Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта 

приватизації, не укладались. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

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

08.12.2021. 

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 без умов, аукціоні із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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



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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – підвального 

приміщення адмінбудівлі площею 338,1 м2, розташованого за адресою: Херсонська обл., 

Скадовський р-н, м. Скадовськ, вул. Олександрівська (Володарського), 32, здійснюється відповідно 

до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». Аукціон 

проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені 

частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 

18.01.2018 № 2269-VIII. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 

аукціону без умов: 811 343,88 грн (вісімсот одинадцять тисяч триста сорок три гривні 88 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 405 671,94 грн (чотириста п’ять тисяч шістсот сімдесят одна 

гривня 94 копійки); 

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

405 671,94 грн (чотириста п’ять тисяч шістсот сімдесят одна гривня 94 копійки). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для: 

аукціону без умов: 81 134,39 грн (вісімдесят одна тисяча сто тридцять чотири гривні 39 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 40 567,19 грн (сорок тисяч п’ятсот шістдесят сім гривень 19 

копійок); 

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

40 567,19 грн (сорок тисяч п’ятсот шістдесят сім гривень 19 копійок). 

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

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

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

закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. 

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен 

підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка 

потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 

внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж-

аних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається 

заява на участь у приватизації. 

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

 

 



в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 

Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аукціону 

реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону та 

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

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 

електронного аукціону гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів з дня опублікування 

договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 

продажу об’єкта приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 21295778 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: місто Херсон, проспект Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400 

Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 

Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 

МФО 351005 

Код ЄДРПОУ: 21295778 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 

Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine 

Account: UA643510050000025305218539400 

Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 

Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine 

MFO 351005 

SWIFT: KHABUA2K 

Code YeDRPOU: 21295778 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити у робочі за місцем його 

розташування: Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, вул. Олександрівська 

(Володарського), 32 за попереднім узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення 

Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 

огляду об’єкта: Шерстюк Світлана Вікторівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, 

Телефон для довідок: (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 



Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям 

необхідно в письмовій формі звернутись до Регіонального відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 

проспект Ушакова, 47 не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати проведення аукціону. 

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 

15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт: www.spfu.gov.ua. 

Контактна особа Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області, яка є 

відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Кожуковська Олена Олексіївна, тел. ( + 

380) 95-902-95-03. 

З детальною інформацією про об’єкт приватизації, з фотографічними зображеннями та 

документами можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду 

державного майна України: http://www.privatization.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі від 27.04.2021 № 317 «Про затвердження протоколу засідання 

аукціонної комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності – окремого 

майна – «Підвальне приміщення адмінбудівлі площею 338,1 м2». 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій 

системі: 

UA-AR-P-2021-03-01-000001-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 22 календарних дні; 

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

подальшого подання цінових пропозицій: 22 календарних дні. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов: 8 113,44 грн (вісім тисяч сто тринадцять гривень 44 копійки); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 4 056,72 грн (чотири тисячі п’ятдесят шість гривень 72 

копійки); 

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

4 056,72 грн (чотири тисячі п’ятдесят шість гривень 72 копійки). 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2 

 

 

м. КИЇВ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-

технічний центр «ПЛАЗМОТРОН» Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона 

Національної академії наук України» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Науково-технічний центр «ПЛАЗМОТРОН» Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона 

Національної академії наук України». 



Місцезнаходження: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 9-А. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 19026309. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 10 осіб. 

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є дослідження й експериментальні розробки у 

сфері інших природничих і технічних наук. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ за період 2018 р. – 9 місяців 2021 р. – 2 743 

тис. грн, у тому числі експортної – 0 тис. грн. 

Основна номенклатура продукції: розробка, виготовлення та ремонт обладнання для повітряно-

плазмової різки металів, у тому числі експортної: відсутня. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) без ПДВ 

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

тис. грн  

2018 р.  840  840  

2019 р.  928  928  

 2020 р.   549  549  

9 місяців 2021 р.  426  426  

 

Основні показники господарської діяльності підприємства  

за останні три роки та останній звітній період 

№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  

2018 

р.  

2019 

р.  

2020 

р.  

9 

місяців 

2021 р.  

1.  Активи (форма №1, рядок 1300)  тис. грн   339   228   226  341  

1.1  Необоротні активи  тис. грн  191   158   125   165  

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  191  158   125  165  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн  –  –   –  –  

1.2  Оборотні активи  тис. грн  148  70   101  176  

1.2.1  запаси  тис. грн   85  17   11  9  

1.2.2  сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 

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

тис. грн  48  39   33  56  

1.2.3  Гроші (форма № 1, рядок 1165)  тис. грн  15  13   18  72  

2.  Пасиви  тис. грн  339  228   226  341  

2.1  Власний капітал (форма № 1, рядок 1495)  тис. грн  124  -172   -431  -848  

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

2.3  Поточні зобов’язання, в тому числі:  тис. грн  215  400  657  1189  



№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  

2018 

р.  

2019 

р.  

2020 

р.  

9 

місяців 

2021 р.  

2.3.1  поточна кредиторська заборгованість сумарна   тис. грн  215  230  429  527  

2.4  Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі 

за:  

тис. грн  –  170  228  662  

2.4.1  розрахунками з оплати праці  тис. грн  –  170  228  431  

2.4.2  розрахунками перед бюджетом  тис. грн  –  –  –  104  

2.4.3  розрахунками зі страхування  тис. грн  –  –  –  127  

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

3.  Доходи всього, в тому числі:  тис. грн  840  928  549  426  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  840  928  549  426  

3.2  Інші операційні доходи  тис. грн  –  –  –  –  

3.3  Інші фінансові доходи  тис. грн  –  –  –  –  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн  1025  1222  808  909  

4.1  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  417  610  210  198  

4.2  Адміністративні витрати  тис. грн  525  531  531  601  

4.3  Витрати на збут  тис. грн  83  81  68  110  

4.4  Інші операційні витрати  тис. грн  –  –  –  –  

4.5  Інші витрати  тис. грн  –  –  –  –  

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

5.  Чистий прибуток (збиток)  +,-  тис. грн  -185  -294  -259  -483  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  11  11  9  10  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн  679  640  506  635  

8.  Середньомісячна заробітна плата  грн  56608  53308  42175  70522  

 

Станом на 30.09.2021: 

Прострочена кредиторська заборгованість становить 661768,90 грн. 

Поточна кредиторська заборгованість становить 527464,74 грн, у тому числі: 

заборгованість по заробітній платі – 80178,00 грн; 

податки з заробітної плати – 57296,77 грн; 

фінансова допомога – 137875,36 грн; 

інша кредиторська заборгованість – 252114,61 грн. 

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 № 1 

(двоповерхова 

будівля з 

прибудовами) 

(літ. Б)  

м. Київ, 

вул. Цедіка 

Антона, 9-А  

432,5  2372924980000  Адмініст-

ративно-

виробниче  

Витяг з Єдиного 

реєстру об’єктів дер-

жавної власності 

щодо державного 

майна № 10-15-9475 

від 27.04.2021, 

видавник: Фонд дер-

жавного майна 

України  

Форма 

власності – 

державна, 

власник – 

Фонд дер-

жавного 

майна 

України  

Будівля, 

металеве 

складське 

приміщення, 

літера «А»  

м. Київ, 

вул. Цедіка 

Антона, 9-А  

105  2372992280000  Складське 

приміщення   

Витяг з Єдиного 

реєстру об’єктів дер-

жавної власності 

щодо державного 

майна № 10-15-9475 

від 27.04.2021, 

видавник: Фонд дер-

жавного майна 

України  

Форма 

власності – 

державна, 

власник – 

Фонд дер-

жавного 

майна 

України  

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва   
Адреса 

розташування   

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки   

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування  

земельною ділянкою, 

інформація про 

обтяження  

Земельна 

ділянка  

м. Київ, 

вул. Антона 

Цедіка, 9-А  

898  8000000000:88:091:0037  Для 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель та 

споруд адмі-

ністративного 

та науково-

виробничого 

призначення  

Власник: держава 

Україна в особі Київської 

міської державної адмі-

ністрації. Право 

постійного користування 

земельною ділянкою 

оформлено за ДП 

«Науково-технічний 

центр «ПЛАЗМОТРОН» 

Інституту 

електрозварювання ім. Є. 

О. Патона Національної 

академії наук України»  

 

Перелік майна, яке передане в оренду,  

станом на 30.09.2021 

№ 

з/п  
Орендар  

Назва 

об’єкта 

оренди  

Орендована 

площа (м2)  

Цільове 

призначення 

оренди  

Реквізити договору 

оренди  

та термін його дії  

Орендна 

плата на 

рік  

1  ТОВ «Український 

земельний кадастр»  

Частина 

нежитлового 

приміщення  

5  Спільне 

використання 

приміщення  

Договір оренди від 

01.01.2013 № А-

8/2011/1, до 

9000 грн  



№ 

з/п  
Орендар  

Назва 

об’єкта 

оренди  

Орендована 

площа (м2)  

Цільове 

призначення 

оренди  

Реквізити договору 

оренди  

та термін його дії  

Орендна 

плата на 

рік  

31.12.2021  

2  ТОВ 

«КИЇВІНЖПРОЕКТ»  

Частина 

нежитлового 

приміщення  

3  Спільне 

використання 

приміщення  

Договір оренди від 

09.01.2015 № А-

25/2015, до 

31.12.2021  

9000 грн  

3  ТОВ «БУД-МАКС 

КОНСТРАКШН»  

Частина 

нежитлового 

приміщення  

5  Спільне 

використання 

приміщення  

Договір оренди від 

29.10.2015 № А-

26/2015, до 

31.12.2021  

9000 грн  

 

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації. 

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

розміщення відходів в наслідок діяльності підприємства – відсутні. Підприємство не є платником 

екологічних зборів та платежів 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 17 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-технічний центр 

«ПЛАЗМОТРОН» Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук 

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

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

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

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

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-технічний центр 

«ПЛАЗМОТРОН» Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук 

України» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна». 

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

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

зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або 

опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл 

на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію 

встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. 

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

стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного 

користування земельною ділянкою. 



СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 341 200,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 170 600,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 170 600,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 34 120,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 17 060,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 17 060,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-технічний центр 

«ПЛАЗМОТРОН» Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук 

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

погашення протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації боргів із 

заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства, 

у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації; 

недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи власника чи уповноваженого ним 

органу (за винятком звільнення на підставі вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення 

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

України), протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву 

Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 19030825 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

домовленістю. 

Телефони: 044-456-23-36, 096-165-66-28, e-mail:plasmotron1@ukr.net. 

Відповідальна особа: Макарихін Сергій Якович. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по м. Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса вебсайта: 

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



Телефон для довідок (044) 281-00-35. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 08.11.2021 № 2609. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-10-000018-2. 

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 – 3 412,00 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 1 706,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 706,00 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. 


