
Оголошено продаж об’єктів малої приватизації – «Відомості приватизації» № 6 

від 09.02.2022 

 

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

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

00953177 та розташована за адресою: Вінницька обл., Тульчинський 

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

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля літ. «А», тамбур літ. «а», тамбур літ. «а1», 

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

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

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

вул. Гагаріна, 6к. 

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

адреса: Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Вапнярка, вул. Незалежності, 140, телефон (04350) 3-28-47. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса  

розташування   

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстрацій 
ний 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 Держав-
ного 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. 

Електрозабезпечення, 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: 11.03.2022. 
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 аук-

ціону. 

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: 1300,00 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 Регіо-
нального 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 27.01.2022 №142. 

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 соціально-культурного призначення – лазні загальною площею 

41,2 м2, яка не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Рубін», код за ЄДРПОУ 30067661 

(ліквідований), за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Нагоряни, вул. М. 

Грушевського, 50А 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: лазня загальною площею 41,2 м2, яка не увійшла до 

статутного капіталу СВАТ «Рубін», код за ЄДРПОУ 30067661 (ліквідований), (далі – об’єкт 

приватизації). 

Місцезнаходження: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Нагоряни, вул. М. Грушевського, 50А. 

Балансотримач відсутній. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса  

розташування   

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстрацій 
ний номер  

Функціо-
нальне 

використання  

Підстава виникнення  
права власності  

Форма власності  
та власник  

Лазня   Вінницька обл., 

Могилів-

Подільський р-

н, с. Нагоряни, 

вул. М. 

41,2  2049336105226  1274.4 лазні  Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності № 203610844 

від 11.03.2020  

Державна. Регіональ-
не відділення Фонду 
державного майна 
України по Він-
ницькій та 
Хмельницькій 
областях, код за 



Назва   
Адреса  

розташування   

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстрацій 
ний номер  

Функціо-
нальне 

використання  

Підстава виникнення  
права власності  

Форма власності  
та власник  

Грушевського, 

50А  

ЄДРПОУ 42964094  

 

Опис об’єкта приватизації: будівля одноповерхова, без підвалу, загальною площею 41,2 м2. Рік 

побудови – 1974. Фундамент бутовий, стіни – блок, покрівля відсутня, перекриття – з/бетон, підлога – 

бетон, вікна та двері відсутні, інженерне обладнання відсутнє. Стан будівлі незадовільний. 

Договори оренди на майно не укладались. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11.03.2022. 
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 аук-

ціону. 

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 – 5150,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2575,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2575,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 515,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 257,50 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 257,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

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

нального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях (буде 

зазначений в договорі купівлі-продажу) в сумі 3900,00 грн (без урахування ПДВ); 

можливе перепрофілювання об’єкта. 

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. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

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

Відповідальна особа: 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, е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 
областях від 27.01.2022 № 141. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі UA-AR-P-2021-08-25-000002-3. 

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 – 51,50 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 25,75 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 25,75 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 

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

підприємства «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці» за адресою: 21100, 

м. Вінниця, пров. Цегельний, 12 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства  

«Вінницький експертно-технічний центр Держпраці». 

Місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, пров. Цегельний, 12. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21727350. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 23 особи. 

Основним видом діяльності відповідно до Статуту 71.20 Технічні випробування та дослідження. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 р. – 9 місяців 2021 р. – 32783,0 тис. грн. 

Основна номенклатура продукції: 

За КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження 



Проведення обстеження стану безпеки промислового виробництва для отримання дозволу згідно з 
постановою Кабінеті Міністрів України від 26.10.2011 №1107; 

Експертиза декларації безпеки, робочого проекту; 

Експертне обстеження та технічний огляд котлів, посудин, вантажопідіймальних кранів, 

підйомників, атракціонної техніки технологічних транспортних засобів, ліфтів, трубопроводів пари та 

гарячої води; 

Оцінка відповідності НПАОП механізмів; 

Експертне обстеження та електричні вимірювання електроустаткування; 

Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу для 

атестації робочих місць за умовами праці; 

За КВЕД 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. 

Навчання нормативно-правових актів з питань охорони праці. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

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

2018 р.  10438,00  9920,00  

2019 р.  10798,00  10228,00  

2020 р.  7077,00  6504,00  

9 місяців 2021 р.  4470,00  4132,00  

 

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  4344  6194  3141  3348  

1.1  Необоротні активи  тис. грн  784  486  415  325  

1.1.1  Балансова вартість нематеріальних активів  тис. грн  38  30  22  15  

1.1.2  Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій  тис. грн  –  8  5  5  

1.1.3  Балансова вартість основних засобів  тис. грн  746  448  388  305  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн  –  –  –  –  

1.2  Оборотні активи  тис. грн  3560  5708  2726  3023  

1.2.1  запаси  тис. грн  174  167  111  121  

1.2.2  сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125 + 1130 + тис. грн  1972  1711  2107  2187  



№ 
з/п  

Показники  
Одиниця 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

9 місяців 

2021 р.  

1135 + 1140 + 1145 + 1155)  

1.2.3  Гроші (форма № 1, рядок 1165)  тис. грн  1193  3362  412  586  

2.  Пасиви  тис. грн  4344  6194  3141  3348  

2.1  Власний капітал (форма № 1, рядок 1495)  тис. грн  2449  2462  2298  1894  

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

2.3  Поточні зобов’язання, в тому числі:  тис. грн  1895  3732  843  1454  

2.3.1  поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 

1695 – 1660 – 1665 – 1670)  

тис. грн  1632  3368  548  1231  

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  10576  10990  7158  4470  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  тис. грн  10438  10798  7077  4470  

3.2  Інші операційні доходи  тис. грн  138  183  81  –  

3.3  Інші фінансові доходи  тис. грн  –  9  –  –  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн  10046  10254  7372  4875  

4.1  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  тис. грн  6974  7147  5120  3993  

4.2  Адміністративні витрати  тис. грн  2692  2434  2062  812  

4.3  Витрати на збут  тис. грн  11  –  2  2  

4.4  Інші операційні витрати  тис. грн  167  375  188  68  

4.5  Інші витрати  тис. грн  86  137  –  –  

4.6  Витрати з податку на прибуток  тис. грн  116  161  –  –  

5.  Чистий прибуток (збиток)  + ,-  тис. грн  530  736  -214  -405  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  36  30  28  23  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн  6078  5259  4078  2698  

8.  Середньомісячна заробітна плата  грн  14069,4  14608,3  12136,9  13033,8  



 

Станом на 30.09.2021: 

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 

Поточна кредиторська заборгованість, у тому числі: 

заборгованість із заробітної плати – 171,0 тис.грн; 

розрахунки з бюджетом – 130,0 тис. грн; 

розрахунки зі страхуванням – 52,0 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за одержаними авансами – 791,0 тис. грн; 

інша кредиторська заборгованість – 87,0 тис. грн. 

Нерухоме майно відсутнє. 

Земельна ділянка відсутня. 

ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці» розташоване в орендованому приміщенні 

площею 389,92 м2 на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі поштамту у м. Вінниця, вул. Соборна 

№ 8 згідно з договором оренди № 05Е000-554/19 від 28.10.2019. Строк дії договору: до 31.08.2022. 

Відомості про транспортні засоби: 

1. Автомобіль Chevrolet Evanda, 2005 року випуску, АВ0182СМ; 

2. Автомобіль Chevrolet Lacetti, 2007 року випуску, АВ0227СМ; 

3. Автомобіль Renault Megane, 2008 року випуску, АВ0183СМ; 

4. Автомобіль Renault Koleos, 2011 року випуску, АВ0225СМ; 

5. Автомобіль Fiat Scudo, 2004 року випуску, АВ0184СМ. 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у 

навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на підприємстві не утворюються і не 

зберігаються. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11.03.2022. 
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 аук-

ціону. 

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



Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Вінницький експертно-

технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21727350, що знаходиться за адресою: 21100, м. Вінниця, пров. 

Цегельний, 12, 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 «Вінницький експертно-

технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21727350, що знаходиться за адресою: 21100, м. Вінниця, пров. 

Цегельний, 12, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 

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

у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний 
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання 
у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок 
подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про 
захист економічної конкуренції. 

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

правонаступником усіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування 

земельною ділянкою. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 3347740,04 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1673870,02 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1673870,02 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 334774,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 167387,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 167387,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Вінницький експертно-

технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21727350, що знаходиться за адресою: 21100, м. Вінниця, пров. 

Цегельний, 12, зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити: 
недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи 

уповноваженого ним органу впродовж 6 місяців (за винятком звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 

статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України); 



погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, який складеться на дату переходу 

права власності, впродовж 1 місяця; 

погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства у розмірі, який складеться на 

дату переходу права власності, впродовж 3 місяців. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

нів 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 № UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42964094 

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 8.00 до 17.00 за місцем розташування об’єкта. 

Телефони: (0432) 55-28-31, 067-963-89-63, E-mail: dpvinetc@ukr.net. 

Відповідальна особа: Янковий Леонід Петрович, виконуючий обов’язки директора ДП «Вінницький 

експертно-технічний центр Держпраці». 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

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

Телефон для довідок (0432)67-27-46. 

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 01.02.2022 № 191. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-20-000006-1. 

Період між аукціонами: 

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



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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 33477,40 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 16738,70 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 16738,70 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

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

майна у складі: будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 м2, що розташований 

за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно у складі: будівля клубу літ. А, інв. № 10002, 

площею 246,3 м2. 

Місцезнаходження: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ТОВ »Агрофірма «Жовтневий» (код за ЄДРПОУ 00849103), 

адреса: 70014, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 40, тел. 066-99-55-124. 

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 
клубу 
літ. А 

інв. 

№ 10002  

Запорізька обл., 

Вільнянський р-н, 

с. Дніпровка, 

вул. Паторжинського, 

246,3  1289635923215  1261.9 будівлі 
для 
публічних 
виступів інші  

Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності, 

Державна; 
держава 
Україна 
в особі Регіо-
нального 
відділення 



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціо-
нальне 

використання  

Підстава 
виникнення  

права власності  

Форма 
власності  
та власник  

76  індексний номер 

125025906 від 23.05.2018  

ФДМУ по 
Запорізькій 
області (код за 
ЄДРПОУ 

00032945)  

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля клубу літ. А з ґанком, цегляна. Рік побудови – 1940, знос – 

40 %. Будівля має три окремих входи: один зі сторони центрального фасаду, два входи в допоміжне 

приміщення (гараж) зорієнтовані зі сторони центрального та бокового фасадів, облаштовані у вигляді 

металевих дверей і воріт із можливістю в’їзду автотранспорту. Інженерні мережі в будівлі відсутні. 

Об’єкт приватизації розташований по вул. Паторжинського, 76, яка знаходиться в центральній частині 

с. Дніпровка Вільнянського району. Навколишня територія впорядкована. Під’їзні і внутрішні дворові 

шляхи мають тверде покриття. Поруч знаходиться житлова приватна забудова. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не виділялась. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2022 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 окремого майна у складі: будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 м2, 

що розташоване за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76, 

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

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

визначення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, 

із змінами. 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 



СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 319 399,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 159 699,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 159 699,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 31 939,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 15 969,95 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 15 969,95 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 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 Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, на оплату послуги, наданої 

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

рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4 000,00 

гривень (без урахування ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних 

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

такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA958201720355549003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти). 
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного 

покупця здійснюється за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA748201720355219003000055549 



Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

буд. 6, тел. (061) 226 07 75, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua. 

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

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

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 Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях від 31.01.2022 № 12/1-51. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000013-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 3 193,99 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 597,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 597,00 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 малої приватизації – окремого 

майна у складі: будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, площею 164,4 м2, що розташований 

за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно у складі: будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, 

площею 164,4 м2. 

Місцезнаходження: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ТОВ »Агрофірма «Жовтневий» (код за ЄДРПОУ 00849103), 

адреса: 70014, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 40, тел. 066-99-55-124. 

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 
клубу 
інв. 

№ 10001, 

літ. А, 
площею 

164,4 м2  

Запорізька 
обл., 
Вільнянський 
р-н, с. Петро-

Свистунове, 

вул. Зачиняєва, 

25  

164,4  1287319823215  1261.9 будівлі 
для 
публічних 
виступів інші  

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності, індексний 

номер 125042427 від 

23.05.2018  

Державна; держ-
ава Україна в 
особі Фонду 
державного 
майна України 

(код за ЄДРПОУ 

00032945)  

 

Об’єкт приватизації – окремо розташована одноповерхова будівля клубу. Рік побудови – 1963, знос – 

37 %. Має два відокремлених входи, виконаних з головного і торцевого фасадів будівлі. Інженерне 

забезпечення будівлі відсутнє. 

Будівля клубу розташована по вул. Зачиняєва, 25, яка знаходиться в центральній частині с. Петро-

Свистунове Вільнянського району. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не виділялась. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2022 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 окремого майна у складі: будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, площею 164,4 м2, 

що розташоване за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25, 

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

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

визначення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, 

із змінами. 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 242 143,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 121 071,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 121 071,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 24 214,30 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 12 107,15 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 12 107,15 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 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 Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, на оплату послуги, наданої 

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

рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4 400,00 

гривень (без урахування ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 



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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за 

такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA958201720355549003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного 
покупця здійснюється за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA748201720355219003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

буд. 6, тел. (061) 226 07 75, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua. 

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

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

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 Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях від 31.01.2022 № 12/1-52. 



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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000014-3. 

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 – 2 421,43 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 210,72 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 210,72 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»(адміністратор). 

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

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

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

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

майна – комплексу будівель, у складі: контора з прибудовами літ. Б, загальною площею 

169,4 м2; гараж літ. Г; сарай літ. С; вбиральня літ. У, за адресою: Запорізька обл., 

смт Чернігівка, вул. Соборна, 369 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: комплекс будівель, у складі: контора з прибудовами літ. Б, 

загальною площею 169,4 м2; гараж літ. Г; сарай літ. С; вбиральня літ. У. 

Місцезнаходження: Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Соборна, 369. 

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

(код за ЄДРПОУ 02360576), адреса: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75, тел. (061) 787-60-

41. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціо-
нальне 

використання  

Підстава 
виникнення  

права власності  

Форма 
власності 
та власник  

Комплекс Запорізька 169,4  1486324823255  1220.1 будівлі Витяг з Держав- Державна; 



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціо-
нальне 

використання  

Підстава 
виникнення  

права власності  

Форма 
власності 
та власник  

будівель, 

у складі: контора 
з прибудовами 
літ. Б, загальною 

площею 169,4 м2; 

гараж літ. Г; 

сарай літ. С; 

вбиральня літ. У  

обл., 

смт Чернігівка, 

вул. Соборна, 

369  

органів дер-
жавного та 
місцевого 
управління  

ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності, 
індексний номер 

114110288 від 15.02.2018  

Державна 
служба 
статистики 
України 

(код за 
ЄДРПОУ 

37507880)  

 

До складу об’єкта приватизації входять: 

контора (літ. Б) з прибудовами (літ. б та б1) – одноповерхова будівля загальною площею 169,4 м2, яка 

має відокремлений вхід з головного фасаду будівлі. Рік побудови будівлі контори (літ. Б) – 1897, рік 

побудови прибудов (літ. б та б1) – 1950. Фундамент – бутовий, стіни – вапняк оштукатурений, 

підлога – дошки, покрівля шиферна; 

сарай (літера С) – одноповерховий, окремо розташований. Рік побудови – 1950. Фундамент бутовий, 

стіни – черепашник оштукатурений, підлога бетонна, покрівля шиферна; 

гараж (літ. Г) одноповерховий, окремо розташований. Рік побудови – 1950. Фундамент бутовий, стіни 

цегляні, підлога бетонна, покрівля шиферна; 

вбиральня (літ. У). Рік побудови – 1950. Фундамент – вигріб цегляний, стіни цегляні, підлога бетонна, 

покрівля шиферна. 

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  



Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 
земельної 
ділянки 

(м2)  

Кадастровий 
номер  

земельної 
ділянки  

Цільове 
призначення  

земельної 
ділянки  

Форма власності, підстава на 
право користування  

земельною ділянкою, 
інформація про обтяження  

Земельна 
ділянка  

Запорізька 
обл., 

смт Чернігівка, 

вул. Соборна, 

369  

931,0  2325555100:09:075:0021  Для 
будівництва та 
обслуговування 
будівель 
органів держав-
ної влади та 
місцевого 
самоврядування  

Державна, Державний акт на 
право постійного користування 
земельною ділянкою від 12.06.2012 

серія ЯЯ № 111731, користувач – 
Головне управління статистики 
у Запорізькій області, Витяг з 
Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права, індексний номер 118620832 

від 27.03.2018, інформація про 
обтяження земельної ділянки 
відсутня  

 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2022 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 комплексу будівель, у складі: контора з прибудовами літ. Б, загальною площею 169,4 м2; 

гараж літ. Г; сарай літ. С; вбиральня літ. У, за адресою: Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Соборна, 369, 

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

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

визначення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, 

із змінами. 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 



аукціону з умовами – 212 202,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 106 101,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 106 101,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 21 220,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 10 610,10 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 10 610,10 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, на оплату послуги, наданої 

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

рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4 400,00 

гривень (без урахування ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за 

такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945 

Рахунок UA958201720355549003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти). 
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного 

покупця здійснюється за такими реквізитами: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок UA748201720355219003000055549 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 



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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

знаходження об’єкта: Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Соборна, 369. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

буд. 6, тел. (061) 226 07 75, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua. 

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

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

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 Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях від 31.01.2022 № 12/1-53. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-28-000001-3. 

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 – 2 122,02 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 061,01 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 061,01 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. 

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

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

майна – автомобіля ВАЗ 2107, легкового седана – В, рік випуску – 2006, за адресою:  

Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Шевченка, 10 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ВАЗ 2107, легковий седан – В, рік випуску – 2006. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Шевченка, 10. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Фінансове управління Галицької районної державної 

адміністрації (код за ЄДРПОУ 02314056), адреса: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1, тел. (03431) 2-13-

74. 

Відомості про об’єкт  

(рухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Реєстраційний 
номер  

Функціо-
нальне 

використання  

Підстава виникнення  
права власності  

Форма власності  
та власник  

Автомобіль 
ВАЗ 2107, 
легковий 
седан – В, 
рік 
випуску – 

2006   

Івано-Франків-

ська обл., 

м. Галич, 

вул. Шевченка, 

10  

АТ 6740 АЕ  6000.5 – 
автомобільні 
транспортні 
засоби 

(Класифікатор 
державного 
майна)   

Свідоцтво про 
реєстрацію 
транспортного засобу 
РСА № 244606, видано 

02.06.2006 МРЕВ ДАІ ГУ 

УМВС України м. Калуш  

Державна. 
Фінансове 
управління 
Галицької 
районної держав-
ної адміністрації 

(код за ЄДРПОУ 

02314056)  

 

Інформація про об’єкт: автомобіль, марка ВАЗ, модель 2107, тип – легковий седан – В, рік випуску – 

2006, реєстраційний номер АТ6740АЕ, номер шасі (кузова, рами) ХТА2170062357622, об’єм двигуна – 1451 см3, 

колір – коричневий, вид палива – бензин. Пробіг за даними спідометра – 83532 км. Функціональне 

використання автомобіля – службовий. Автомобіль не експлуатується з 2015 року, зберігається в 

гаражному приміщенні. 

Автотранспортний засіб перебуває у незадовільному технічному стані. У 2008 році автомобіль 

використовувася під час ліквідації наслідків стихійного лиха (повені). Усі вузли та механізми 

потребують ремонту (двигун, зчеплення, коробка передач, карданний вал, задній міст, рульове 

управління, передні гальма, системи живлення, система охолодження, електрообладнання, передні 

двері, амортизатори передні і задні, щиток приладів). Обшивка салону, крісла передні і задні 

потребують заміни. Незначні сліди корозії на кузові, передніх і задніх крилах, кришці капоту, кришці 

багажника. Наявні інші дефекти (потертості, сколи), що утворились внаслідок фізичного зносу 

автомобіля. 



Станом на 01.01.2022 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 14 березня 2022 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 аук-

ціону. 

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 – 36 104,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 18 052,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 18 052,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 3 610,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 805,20 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 805,20 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

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

приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна 

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

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2500,00 грн 

(без урахування ПДВ). 



4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

в іноземній валюті: 

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

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: 

Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1. 



Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367. Час роботи – у робочі 

дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 

Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

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

та Тернопільській областях від 24.01.2022 № 49 «Про затвердження протоколу № 4 засідання аукціонної 

комісії з продажу окремого майна – автомобіля ВАЗ 2107, легкового седана – В, рік випуску – 2006 

за адресою: м. Галич, вул. Шевченка, 10». 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000009-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 361,04 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 180,52 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 180,52 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

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

майна – автомобіля ВАЗ 217230 11001, легкового комбі – В, рік випуску – 2008,  

за адресою: Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Шевченка, 10 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 



Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ВАЗ 217230 11001, легковий комбі – В, рік  

випуску – 2008. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Шевченка, 10. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Управління соціального захисту населення Галицької 

районної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 03193301), адреса: Івано-Франківська обл., м. Галич, 

вул. Шевченка, 10, тел. (03431) 2-13-94. 

Відомості про об’єкт  

(рухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Реєстраційний 
номер  

Функціо-
нальне 

використання  

Підстава виникнення  
права власності  

Форма власності  
та власник  

Автомобіль 
ВАЗ 217230 

11001, 
легковий 
комбі – В, 
рік 
випуску – 

2008  

Івано-Фран-

ківська обл., 

м. Галич, 

вул. Шевченка, 

10  

АТ 9682АО  6000.5 – 
автомобільні 
транспортні 
засоби 

(Класифікатор 
державного 
майна)   

Свідоцтво про 
реєстрацію 
транспортного засобу 
СРГ № 551150, видано 

20.08.2008 Калуським 
ВРЕВ при УДАІ 
УМВС в Івано-
Франківській області  

Державна. 
Управління 
соціального захисту 
населення Галицької 
районної державної 
адміністрації (код за 

ЄДРПОУ 03193301)  

 

Інформація про об’єкт: 

автомобіль, марка ВАЗ, модель 217230 11001, тип – легковий комбі – В, рік випуску – 2008, реєстраційний 

номер АТ9682АО, номер шасі (кузова, рами) ХТА21723080006454, об’єм двигуна 1598 см3, колір – сірий, повна 

маса – 1578 кг, вид палива – бензин. Функціональне використання автомобіля – службовий. Автомобіль 

не експлуатується, зберігається в гаражному приміщенні. 

Автотранспортний засіб перебуває у незадовільному технічному стані. Усі вузли та механізми 

потребують ремонту (двигун, зчеплення, коробка передач, карданний вал, задній міст, рульове 

управління, передні гальма, системи живлення, система охолодження, електрообладнання, передні 

двері, амортизатори передні і задні, щиток приладів). Обшивка салону потребує заміни. Кузов, передні і 

задні крила, кришка капоту, кришка багажника пошкоджені, кришки зношені. Автомобіль потребує 

пофарбування. 

Станом на 01.01.2022 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 14 березня 2022 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 аук-

ціону. 

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 – 62 801,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 31 400,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 31 400,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 6 280,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 140,05 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 140,05 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

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

приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна 

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

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2300,00 грн 

(без урахування ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 



у національній валюті: 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

в іноземній валюті: 

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

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: 

Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367. Час роботи – у робочі 

дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 

Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua. 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

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

та Тернопільській областях від 24.01.2022 № 48 «Про затвердження протоколу № 4 засідання аукціонної 

комісії з продажу окремого майна – ВАЗ 217230 11001, легкового комбі – В, рік випуску – 2008 за адресою: 

Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Шевченка, 10 «. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000010-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 628,01 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 314,01 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 314,01 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

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

майна – автомобіля DAEWOO LANOS, легкового седана, рік випуску – 2006,  

за адресою: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль DAEWOO LANOS, легковий седан, рік випуску – 2006. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Галицька районна державна адміністрація (код за 

ЄДРПОУ 23806119), адреса: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1, тел. (03431) 2-12-43. 

Відомості про об’єкт  

(рухоме майно) 



Назва  
Адреса 

розташування  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава виникнення 
права власності  

Форма 
власності 
та власник  

Автомобіль 

DAEWOO LANOS, 
легковий 
седан, рік 

випуску – 2006  

Івано-Фран-

ківська обл., 

м. Галич, 

пл. Волі, 1  

 АТ 7100АН  6000.5 – 
автомобільні 
транспортні 
засоби 

(Класифікатор 
державного 
майна)   

Свідоцтво про 
реєстрацію 
транспортного засобу 
РСА № 691933 від 21.10.2006, 
видано МРЕВ ДАІ  
ГУ-УМВС України м. 
Калуш  

Державна. 
Галицька 
районна дер-
жавна адмі-
ністрація (код 
за ЄДРПОУ 

23806119)  

 

Інформація про об’єкт: 

автомобіль, марка і модель DAEWOO LANOS, тип – легковий седан – В, рік випуску – 2006, реєстраційний 

номер АТ 7100 АН, номер шасі (кузова, рами) SUPTF69YD6W296953, об’єм двигуна 1498 см3, колір сірий, вид 

палива – бензин. Функціональне використання автомобіля – службовий. Автомобіль не експлуатується, 

зберігається в гаражному приміщенні. 

Автотранспортний засіб перебуває у незадовільному технічному стані. Незначні сліди корозії 

переднього та заднього бамперів, передніх та задніх крил. Відсік двигуна: помітні незначні сліди оливи 

на сальникових з’єднаннях, підвищена детонація двигуна внаслідок тривалої експлуатації, наявні сліди 

корозії хомутів патрубків. Протерлась обшивка в нижній частині дверей. Сліди корозії на кузові, 

передніх і задніх крилах, кришці капоту, кришці багажника. Автомобіль потребує пофарбування. 

Станом на 01.01.2022 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 14 березня 2022 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 аук-

ціону. 

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 – 53 506,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 26 753,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 26 753,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5 350,60 грн (без урахування ПДВ) ; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 675,30 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 675,30 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

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

приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна 

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

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2300,00 грн 

(без урахування ПДВ). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях 



р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

в іноземній валюті: 

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

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: 

Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367. Час роботи – у робочі 

дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 

Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

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

та Тернопільській областях від 24.01.2022 № 51 «Про затвердження протоколу № 4 засідання аукціонної 

комісії з продажу окремого майна – автомобіля DAEWOO LANOS, легкового седана, рік випуску – 2006, 

за адресою: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1». 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000002-1. 

Період між аукціонами: 

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



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

подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 535,06 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 267,53 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 267,53 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

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

майна –  автомобіля DAEWOO NUBIRA, легкового, рік випуску – 1998,  за адресою: Івано-

Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль DAEWOO NUBIRA, легковий, рік випуску – 1998. 

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Галицька районна державна адміністрація (код за 

ЄДРПОУ 23806119), адреса: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1, тел. (03431) 2-12-43. 

Відомості про об’єкт  

(рухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава виникнення  
права власності  

Форма власності  
та власник  

Автомобіль 

DAEWOO 

NUBIRA, 

легковий, 
рік 
випуску – 

1998  

Івано-Фран-

ківська обл., 

м. Галич, пл. 

Волі, 1  

555- 20 ІВ  6000.5 – 
автомобільні 
транспортні 
засоби 

(Класифікатор 
державного 
майна)   

Свідоцтво про 
реєстрацію 
транспортного засобу 
ІВС № 144041, видано 

МРЕВ УДАІ УМВС м. 
Калуш  

Державна. 
Галицька районна 
державна адмі-
ністрація (код за 

ЄДРПОУ 23806119)  

 

Інформація про об’єкт: 



автомобіль, марка і модель DAEWOO NUBIRA, тип – загальний легковий, рік випуску – 1998, реєстраційний 

номер 555-20 ІВ, номер шасі (кузова, рами) KLJF356EWK167391, об’єм двигуна – 1598 см3, колір – червоний, вид 

палива – бензин. Функціональне використання автомобіля – службовий. Автомобіль не експлуатується 

з 2010 року, зберігається в гаражному приміщенні. 

Автотранспортний засіб перебуває у незадовільному технічному стані. У 2008 році автомобіль 

використовувався під час ліквідації наслідків стихійного лиха (повені). Окремі вузли та механізми 

потребують ремонту (двигун, зчеплення, коробка передач, карданний вал, рульове управління, передні 

гальма, системи живлення, електрообладнання, передні двері, амортизатори передні і задні, щиток 

приладів). Обшивка салону, крісла передні і задні потребують заміни. Кузов, двері передні, крила 

передні, задні, капот, кришка багажника пошкоджені корозією. Автомобіль потребує пофарбування. 

Станом на 01.01.2022 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 14 березня 2022 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 аук-

ціону. 

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 – 52 528,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 26 264,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 26 264,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5 252,80 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 626,40 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2 626,40 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

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

приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна 

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

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2400,00 грн 

без урахування ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

в іноземній валюті: 

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

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 



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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: 

Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367. Час роботи – у робочі 

дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 

Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

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

та Тернопільській областях від 24.01.2022 № 50 «Про затвердження протоколу № 4 засідання аукціонної 

комісії з продажу окремого майна – автомобіля DAEWOO NUBIRA, легкового, рік випуску – 1998 за адресою: 

Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1». 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-01-13-000003-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 525,28 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 262,64 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни – 262,64 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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



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

cbd2. 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

малої приватизації – окремого майна державної установи «Прилуцька виховна колонія», 

що знаходиться за адресами: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 234, 

вул. Індустріальна, 4д 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно державної установи «Прилуцька виховна 

колонія» у складі: 

(10301001) КПП з адмінбудинком, літера «Я-3», заг. площею 1523,1 м2; 

(10301003) Банно-прачечний комплекс, літера «Л-1», заг. площею 301,2 м2; 

(10301013) Будинок для приїжджих, літера «Ї-1», заг. площею 57,9 м2; 

(10301007) Профтехучилище, літера «І-2», заг. площею 1186,1 м2; 

(10301005) Гуртожиток 2 відділення, літера «Б-2», заг. площею 1155,8 м2; 

(10301052) Гуртожиток 3 відділення, літера «В-2», заг. площею 720,9 м2; 

(10301016) Гуртожиток 2-4 відділення, літера «Щ-3», заг. площею 2701,7 м2; 

(10301006) Гуртожиток 1 відділення, літера «Г-2», заг. площею 1237,0 м2; 

(10301008) Столова вихованців, літера «К-1», заг. площею 1028,7 м2; 

(10301009) Столова співробітників, літера «Н-1», заг. площею 317,5 м2; 

(10301010) Спортзал, літера «А-2», заг. площею 723,2 м2 , в тому числі Cпортзал (в стадії будівництва) літера 

«А’-2», заг. площею 215,8 м2; 

(10301014) Овочесховище, літера «Е-1», заг. площею 218,2 м2; 

(10301015) Овочесховище, літера «Ш-1», заг. площею 132,1 м2; 

(10301012) Складське приміщення, заг. площею 462,7 м2; 

(10301004) Школа на 320 учнів, літера «Ч-2», «Ж-2», заг. площею 2083,1 м2; 

(10301018) Санпропускник, літера «Д-2», заг. площею 1053,8 м2; 

(10301022) Вагончик побутовий, заг. площею 38,5 м2; 

(10301017) Нежитлові будівлі, літера «А 1», «Б-1», «В-1», заг. площею 556,2 м2; 

(10301020) Свинарник, літера «Х-2», заг. площею 84,7 м2; 



(10320001) Мережа зв’язку, заг. площею 99,2 м2; 

(10320002) Огорожа, заг. площею 99,2 м2; 

(10312005) Споруда водопровіду зовнішня, заг. площею 514 пог. м; 

(103120063) Споруда каналізації зовнішня, заг. площею 510 м2; 

(10312007) Теплотраса, заг. площею 593,0 пог. м; 

(10312001) Асфальтне покриття території, заг. площею 581,0 м2.; 

(10312002) Огорожа, заг. площею 693,0 м2; 

(10312004) Цегляна огорожа, заг. площею 3865,0 м; 

(10312006) Пожежна споруда, заг. площею 50 м3; 

(10312007) Споруда для витяжки, заг. площею 95,8 м2; 

(10312008) Туалет, літера «М-1», заг. площею 67,6 м2; 

(10310001) Будівля механічного цеху, літера «Ф-2», заг. площею 3868,8 м2; 

(10310002) Будівля зборочного цеху, літера «О-1», заг. площею 356,1 м2; 

(10310003) Будівля гальванічного цеху, літера «Х-1», заг. площею 1625,6 м2; 

(10310004) Будівля ЦМК, літера «Т-1», заг. площею 221 м2; 

(10310005) Будівля зборки УБДС, літера «П-3», заг. площею 230,9 м2; 

(10310006) Склад металевий, літера «С-1», заг. площею 420,3 м2; 

(10310007) Гараж, літера «У-1», «З-1», «Ю-1», заг. площею 1027,9 м2; 

(10310008) Склад зі стелажами, літера «Р-1», заг. площею 352,9 м2; 

(10330001) Дзвіниця, заг. площею 12 м2; 

(10350001) Будівля нагляду, літера «Ю-2», заг. площею 2,7 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 234, вул. Індустріальна, 4д. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Державна установа «Прилуцька виховна колонія» 

(ЄДРПОУ 08564957), адреса: 17500, Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Київська, 234, тел. (04637) 5-03-28, email: 

pvk@cn.KVS.gov.ua. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Інвентарн

ий номер  
Назва  

Адреса  
розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер/реєстров

ий номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма 
власності 

та власник  

10301001  КПП з 
адмінбудинком, 

літера «Я-3»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

1523,1  717016474107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 



Інвентарн

ий номер  
Назва  

Адреса  
розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер/реєстров

ий номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма 
власності 

та власник  

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27669846

1 від 

27.09.2021  

00015622  

10301003  Банно-
прачечний 
комплекс, 

літера «Л-1»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

301,2  717258574107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27669954

1 від 

27.09.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10301013  Будинок для 
приїжджих, 

літера «Ї-1»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

57,9  717057574107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 28286525

8 від 

04.11.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  



Інвентарн

ий номер  
Назва  

Адреса  
розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер/реєстров

ий номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма 
власності 

та власник  

10301007  Профтехучили

ще, літера «І-2»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

1186,1  717223374107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27670227

8 від 

27.09.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10301005  Гуртожиток 2 

відділення, 

літера «Б-2»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

1155,8  716923374107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 28276642

8 від 

03.11.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10301052  Гуртожиток 3 

відділення, 

літера «В-2»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

720,9  717511474107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  



Інвентарн

ий номер  
Назва  

Адреса  
розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер/реєстров

ий номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма 
власності 

та власник  

інд. 

№ 282771011 
від 

03.11.2021  

10301016  Гуртожиток 2-4 

відділення, 

літера «Щ-3»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

2701,7  717172374107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 28275854

0 від 

03.11.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10301006  Гуртожиток 1 

відділення, 

літера «Г-2»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

1237,0  717617474107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 282763101 
від 

03.11.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10301008  Столова 
вихованців, 

літера «К-1»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

1028,7  716982774107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 



Інвентарн

ий номер  
Назва  

Адреса  
розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер/реєстров

ий номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма 
власності 

та власник  

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27671436

6 від 

27.09.2021  

00015622  

10301009  Столова 
співробітників, 

літера «Н-1»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

317,5  716949974107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27671625

6 від 

27.09.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10301010  Спортзал, 

літера «А-2», в 

тому числі: 

Cпортзал (в 
стадії 
будівництва) 

літера «А’-2» 

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

723,2 (у 

т. ч. 

215,8)  

717584374107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, в’яз-
ниць та слідчих 
ізоляторів 4209.9 
Споруди 
невиробничого 
призначення, 

що перебувають 

у недобудовано

му стані  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27867602

6 від 

07.10.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  



Інвентарн

ий номер  
Назва  

Адреса  
розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер/реєстров

ий номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма 
власності 

та власник  

10301014  Овочесховище, 

літера «Е-1»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

218,2  716350474107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27672950

6 від 

27.09.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10301015  Овочесховище, 

літера «Ш-1»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

132,1  717549774107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27673206

2 від 

27.09.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10301012  Складське 
приміщення  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

462,7   Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Споруда, 
держав-
ної 
реєстраці

ї не 
потребує  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10301004  Школа на 320 Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

2083,1  717475574107  Об’єкти не 
використовують

Витяг з 
Держав-

Державна, 
Міністерст



Інвентарн

ий номер  
Назва  

Адреса  
розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер/реєстров

ий номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма 
власності 

та власник  

учнів, літера «Ч-

2», «Ж-2»  

вул. Київська, 234  ся, 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27681936

7 від 

27.09.2021  

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10301018  Санпропускник

, літера «Д-2»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

1053,8  717095074107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27673422

7 від 

27.09.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10301022  Вагончик 
побутовий  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Індустріаль

на, 4д  

38,5   Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Споруда, 
держав-
ної 
реєстраці

ї не 
потребує  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10301017  Нежитлові 
будівлі, літера 

«А-1», «Б-1», «В-1»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Індустріаль

556,2  2465408174080  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 



Інвентарн

ий номер  
Назва  

Адреса  
розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер/реєстров

ий номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма 
власності 

та власник  

на, 4д  виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27683185

7 від 

27.09.2021  

України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10301020  Свинарник, 

літера «Х-2»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

184,7  2465281074080  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27680530

3 від 

27.09.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10320001  Мережа зв’язку  Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

99,2   Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Споруда, 
держав-
ної 
реєстраці

ї не 
потребує  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10320002  Огорожа  Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

99,2   Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

Споруда, 
держав-
ної 
реєстраці

ї не 
потребує  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 



Інвентарн

ий номер  
Назва  

Адреса  
розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер/реєстров

ий номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма 
власності 

та власник  

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

ЄДРПОУ: 

00015622  

10312005  Споруда 
водопровіду 
зовнішня  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

514 

пог. м  

 Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Споруда, 
держав-
ної 
реєстраці

ї не 
потребує  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10312006  Споруда 
каналізації 
зовнішня  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

510   Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Споруда, 
держав-
ної 
реєстраці

ї не 
потребує  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10312007  Теплотраса  Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

593,0 

пог. м  

 Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Споруда, 
держав-
ної 
реєстраці

ї не 
потребує  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10312001  Асфальтне 
покриття 
території  

Чернігівська 
обл.. м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

581,0   Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Споруда, 
держав-
ної 
реєстраці

ї не 
потребує  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10312002  Огорожа  Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

693,0   Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 

Споруда, 
держав-
ної 
реєстраці

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 



Інвентарн

ий номер  
Назва  

Адреса  
розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер/реєстров

ий номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма 
власності 

та власник  

закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

ї не 
потребує  

код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10312004  Цегляна 
огорожа  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

3865,0 
м  

 Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Споруда, 
держав-
ної 
реєстраці

ї не 
потребує  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10312006  Пожежна 
споруда  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

50 м3   Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Споруда, 
держав-
ної 
реєстраці

ї не 
потребує  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10312007  Споруда для 
витяжки  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

95,8   Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Споруда, 
держав-
ної 
реєстраці

ї не 
потребує  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10312008  Туалет, літера 

«М-1»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

67,6  716475574107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622 



Інвентарн

ий номер  
Назва  

Адреса  
розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер/реєстров

ий номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма 
власності 

та власник  

№ 27678289

1 від 

27.09.2021  

10310001  Будівля 
механічного 
цеху, літера «Ф-

2»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

3868,8  716403174107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27678450

2 від 

27.09.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10310002  Будівля 
зборочного 
цеху, літера «О-

1»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

356,1  717674874107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27678718

0 від 

27.09.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10310003  Будівля 
гальванічного 
цеху, літера «Х-

1»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

1625,6  717126874107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 



Інвентарн

ий номер  
Назва  

Адреса  
розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер/реєстров

ий номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма 
власності 

та власник  

слідчих 
ізоляторів  

про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27678882

3 від 

27.09.2021  

00015622  

10310004  Будівля ЦМК, 

літера «Т-1»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

221  716876774107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27679033

4 від 

27.09.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10310005  Будівля зборки 
УБДС, літера 

«П-3»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

230,9  716902474107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27679201

4 від 

27.09.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10310006  Склад Чернігівська 420,3  716685474107  Об’єкти не Витяг з 
Держав-

Державна, 



Інвентарн

ий номер  
Назва  

Адреса  
розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер/реєстров

ий номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма 
власності 

та власник  

металевий, 

літера «С-1»  

обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27679373

6 від 

27.09.2021  

Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10310007  Гараж, літера 

«У-1», «З-1», «Ю-1» 

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

1027,9  716734074107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27679613

5 від 

27.09.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10310008  Склад зі 
стелажами, 

літера «Р-1»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

352,9  716651974107  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  



Інвентарн

ий номер  
Назва  

Адреса  
розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер/реєстров

ий номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма 
власності 

та власник  

№ 27680096

6 від 

27.09.2021  

10330001  Дзвіниця  Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

12   Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Споруда, 
держав-
ної 
реєстраці

ї не 
потребує  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

10350001  Будівля 
нагляду, літера 

«Ю-2»  

Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

2,7  2465326474080  Об’єкти не 
використовують

ся 1274.3 Будівлі 
виправних 
закладів, 

в’язниць та 
слідчих 
ізоляторів  

Витяг з 
Держав-
ного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 
про 
реєстраці

ю права 
власності, 

інд. 

№ 27681419

6 від 

27.09.2021  

Державна, 
Міністерст

во юстиції 
України, 
код 
ЄДРПОУ: 

00015622  

 

Відомості про земельні ділянки 

Назва  Адреса розташування  

Площа 
земельної 
ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 
земельної ділянки  

Цільове 
призначення 

земельної ділянки  

Форма власності , підстава на право 

користування земельною ділянкою, 

інформація про обтяження  



Назва  Адреса розташування  

Площа 
земельної 
ділянки 

(га)  

Кадастровий номер 
земельної ділянки  

Цільове 
призначення 

земельної ділянки  

Форма власності , підстава на право 

користування земельною ділянкою, 

інформація про обтяження  

Земельна 
ділянка  

Чернігівська обл., 

м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

3,6797  7410700000:03:007:0075  15.07 Для 
розміщення та 
постійної 
діяльності 
інших, 
створених 
відповідно до 
законів 
України, 
військових 
формувань Для 
обслуговування 
житлово-
господарчої 
зони  

Державна форма власності. 
Право постійного 
користування земельними 
ділянками належить держав-
ній установі «Прилуцька 

виховна колонія» на підставі 
Державних актів на право 
постійного користування 
земельною ділянкою: серія 

ЯЯ № 370391 від 18.01.2006, 
відповідно до Рішення 
Прилуцької міської ради від 

29.09.2005  

Земельна 
ділянка  

Чернігівська обл., 

м. Прилуки, 

вул. Київська, 234  

 1,3182  7410700000:03:007:0074  15.07 Для 
розміщення та 
постійної 
діяльності 
інших, 
створених 
відповідно до 
законів 
України, 
військових 
формувань Для 
обслуговування 
виробничої 
зони  

Державна форма власності. 
Право постійного 
користування земельними 
ділянками належить держав-
ній установі «Прилуцька 

виховна колонія» на підставі 
Державних актів на право 
постійного користування 
земельною ділянкою: серія 

ЯЯ № 370393 від 18.01.2006, 
відповідно до Рішення 
Прилуцької міської ради від 

29.09.2005  

Земельна 
ділянка  

Чернігівська обл., 

м. Прилуки, 

вул. Індустріальна, 

4д  

0,2907  7410700000:04:005:0126  15.07 Для 
розміщення та 
постійної 
діяльності 
інших, 
створених 
відповідно до 
законів 
України, 
військових 
формувань Для 
обслуговування 
виробничої 
зони  

Державна форма власності. 
Право постійного 
користування земельними 
ділянками належить держав-
ній установі «Прилуцька 

виховна колонія» на підставі 
Державних актів на право 
постійного користування 
земельною ділянкою: серія 

ЯЯ № 370394 від 18.01.2006, 
відповідно до Рішення 
Прилуцької міської ради від 

29.09.2005  



 

Звертаємо увагу, що земельні ділянки під нерухомістю, що входить до складу об’єкта приватизації, не 

є об’єктом продажу. 

Майно, що входить до складу об’єкта приватизації, не перебуває в оренді.  

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 березня 2022 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 
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 окремого майна державної установи «Прилуцька виховна колонія», що знаходиться за 

адресами: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 234, вул. Індустріальна, 4д, 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 без умов – 100 286 469,00 грн (сто мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч чотириста шістдесят 

дев’ять грн 00 коп.) без урахування ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 50 143 234,50 грн (п’ятдесят мільйонів сто сорок три тисячі двісті 

тридцять чотири грн 00 коп.) без урахування ПДВ; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 50 143 234,50 грн (п’ятдесят мільйонів сто сорок три тисячі двісті тридцять чотири грн 00 коп.) 

без урахування ПДВ. 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 10 028 646,90 грн без урахування ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 5 014 323,45 грн без урахування ПДВ; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 5 014 323,45 грн без урахування ПДВ. 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 аукціо-

нів 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 проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт); 

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., м. Прилуки, вул. Київська, 234, вул. Індустріальна, 4д. Контактна особа: Пушкар 

Максим Володимирович. Телефон:  +38 066-283-19-74. 

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, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса 

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

Час роботи: пн – чт: з 8.00 до 17.00, пт – з 8.00 до 15.45. Перерва на обід з 12.30 до 13.15. 

Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна – 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: 

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 07.02.2022 № 13/76. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-11-25-000003-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 1 002 864,69 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 501 432,35 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 501 432,35 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального 



відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 

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

ного підприємства «Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці», м. Чернігів, 

вул. Красносільського, 89, код ЄДРПОУ 22825669 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства 

«Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці». 

Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Красносільського, 89, 14026. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 22825669. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2021– 30 осіб. 
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є регулювання та сприяння ефективному веденню 

економічної діяльності. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 2018 р. – 9 місяців 2021 року – 37 429 тис. грн. 

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг) – регулювання та сприяння ефективному веденню 

економічної діяльності. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

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

2018 рік  11 916  4 548  

2019 рік  12 260  4 029  

2020 рік  9 522   1 500  

9 місяців 2021 року  6 502  1 637  

 

Основні показники господарської діяльності підприємства  
за останні три роки та 9 місяців 2021 року 

№ 
з/п  

Показники  
Одиниця 

виміру  
2018 рік  2019 рік  2020 рік  

9 місяців 

2021 року  

1.  Активи (форма № 1, рядок 1300)  тис. грн  8977  10435  8365  18796  

1.1  Необоротні активи  тис. грн  2068  2491  2098  12 066  

1.1.1  Балансова вартість нематеріальних активів  тис. грн  289  273  266  262  

1.1.2  Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій  тис. грн  –  –  –  –  

1.1.3  Балансова вартість основних засобів  тис. грн  1718  2157  1771  11743  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн  61  61  61  61  

1.2  Оборотні активи  тис. грн  6909  7944  6267  6730  



№ 
з/п  

Показники  
Одиниця 

виміру  
2018 рік  2019 рік  2020 рік  

9 місяців 

2021 року  

1.2.1  запаси  тис. грн  218  207  136  136  

1.2.2  сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125 + 

1130 + 1135 + 1140 + 1145 + 1155)  

тис. грн  334  388  239  291  

1.2.3  гроші(форма № 1, рядок 1165)  тис. грн  6186  7107  5761  6088  

2.  Пасиви  тис. грн  8977  10435  8365  18796  

2.1  Власний капітал (форма № 1, рядок 11495)  тис. грн  6993  6880  6898  16452  

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

2.3  Поточні зобов’язання, в тому числі:  тис. грн  1984  3555  1467  2344  

2.3.1  поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, 

рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)  

тис. грн  1706  3204  1090  1949  

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  11916  12260  9522  6669  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  тис. грн  10837  11136  8954  6502  

3.2  Інші операційні доходи  тис. грн  1079  1124  568  167  

3.3  Інші доходи  тис. грн  –  –  –  –  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн  9628  9611  8460  5767  

4.1  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  тис. грн  6942  6792  5943  4228  

4.2  Адміністративні витрати  тис. грн  2100  2120  2182  1447  

4.3  Витрати на збут  тис. грн  –  –  –  –  

4.4  Інші операційні витрати  тис. грн  84  117  102  92  

4.5  Інші витрати  тис. грн  –  –  –  –  

4.6  Витрати з податку на прибуток  тис. грн  502  581  233  –  

5.  Чистий прибуток (збиток)  + ,-  тис. грн  2288  2650  1062  902  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  46  43  33  30  



№ 
з/п  

Показники  
Одиниця 

виміру  
2018 рік  2019 рік  2020 рік  

9 місяців 

2021 року  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн  5815  5784  5529  1443  

8.  Середньомісячна заробітна плата  грн  10628,6  11532,9  14363,0  14720,0  

 

Станом на 01.10.2021:    

Прострочена кредиторська заборгованість: відсутня.  

Поточна кредиторська заборгованість, у тому числі: 1 949  тис. грн  

заборгованість із заробітної плати податки з заробітної плати 
заборгованість перед бюджетом 

280 60 500 тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

заборгованість за товари, роботи, послуги   12  тис. грн  

заборгованість за одержаними авансами   1077  тис. грн  

інша кредиторська заборгованість  20  тис. грн  

 

Відомості про нерухоме майно 

Н
аз

ва
   

Адреса розташування   

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава виникнення 
права власності  

Форма власності та власник  

Б
у
д

ів
л
я

 Е
Т

Ц
  

м. Чернігів, 

вул. Красносільського, 

89  

839,7  15499728  1220.9 . 
Будівлі для 
конторських 
та адмініст-
ративних 
цілей інші 

(учбово-
методичний 
центр по 
охороні 
праці)  

Свідоцтво на 
право власності на 
нерухоме майно 
від 20.11.2007 серія 

САВ № 235091, 
видане 
Виконавчим 
комітетом 
Чернігівської 
міської ради Дер-
жавному комітету 
України з 
промислової 
безпеки, охорони 
праці та гірничого 
нагляду  

Держава в особі Дер-
жавного комітету 
України з 
промислової безпеки, 
охорони праці та 
гірничого нагляду на 
праві повного 
господарського 
відання Державного 
підприємства 

«Чернігівський 

експертно-технічний 

центр»  

П
р
и

м
іщ

ен
н

я
 н

ав
-

ч
ал

ь
н

о
-м

ет
о

д
и

ч
н

о
го

 

ц
ен

тр
у

  

м. Чернігів, 

вул. Красносільського, 

73-А  

193,7  26397112  1220.9 . 
Будівлі для 
конторських 
та адмініст-
ративних 
цілей інші 

(учбово-

Свідоцтво на 
право власності на 
нерухоме майно 
від 11.02.2009 серія 

САВ № 581156, 
видане 
Виконавчим 

Держава в особі Дер-
жавного комітету 
України з 
промислової безпеки, 
охорони праці та 
гірничого нагляду  



методичний 
центр по 
охороні 
праці)  

комітетом 
Чернігівської 
міської ради Дер-
жавному комітету 
України з 
промислової 
безпеки, охорони 
праці та гірничого 
нагляду  

 
Адміністрація підприємства розміщується у власній одноповерховій цегляній будівлі загальною 

площею 839,7 м2. Крім того, підприємство має на балансі приміщення площею 193,7 м2, де розміщується 

навчально-методичний центр. Будівля та приміщення перебувають у задовільному стані, забезпечені 

всім необхідним інженерним оснащенням (опалення, електропостачання, водопостачання та 

водовідведення, газопостачання) та обладнанням. 

Відомості про транспортні засоби 

№ 
з/п  

Назва ТЗ/марка  Рік випуску  Пробіг, км  

1  Автомобіль ВАЗ-21099МЛ  2002  499 519  

2  Автомобіль Ланос  2004  539 937  

3  Автомобіль ГАЗ-2752-114 Соболь  2005  257 909  

4  Автомобиль Опель Астра  2008  437 465  

5  Автомобіль Skoda Octavia A5 Ambiente 1,8 TS/118kW  2011  173 738  

6  Автомобіль Renault Logan двиг.№UG30756 Куз. №VF1KSR91546304418  2011  316 262  

7  Автомобіль GEELY MK JL7152  2014  197 982  

8  Автомобіль SKODA OCTAVIA A7 Ambition 1.4  2017  72 930  

9  Легковий автомобіль Hyundai H-1 FL 2.5 WGT-Comfort 

6MT.Куз.КМНWH81KAKU038312 Дв.D4CBО  

2019  4 283  

10  Причіп ПМЗ-81011 ПР-легковий-В  1996  –  

 

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  



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. Чернігів, 

вул. Красносільського, 

89  

3442  7410100000:01:010:0607  03.01 Для 
будівництва та 
обслуговування 
будівель 
органів держав-
ної влади та 
місцевого 
самоврядування  

Державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою від 

05.12.2001 серія І-ЧН № 002112-

1608, виданий Чернігівською 
міською радою народних 
депутатів Державному 
підприємству 

«Чернігівський експертно-
технічний центр Держ-
праці»  

Земельна 
ділянка  

м. Чернігів, 

вул. Красносільського, 

73-А  

25  7410100000:01:010:0106  03.01 Для 
будівництва та 
обслуговування 
будівель 
органів держав-
ної влади та 
місцевого 
самоврядування  

Договір № 1608/С/164 від 

26.12.2019 про встановлення 
строкового платного 
земельного сервітуту, 
укладений між ДП 

«Чернігівський ЕТЦ Держ-

праці» та Чернігівською 

міською радою (власник). 

Договір діє до 31.10.2024. плата 

по договору – 885,60 грн. на 
рік плюс індексація  

 

Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу. 

Майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу ДП «Чернігівський ЕТЦ Держпраці», не 

перебуває в оренді. 

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації. 

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

розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: 

1) обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: 

за 2020 рік (використовуючи природний газ на опалення приміщення) усього по підприємству – азоту 

оксиду 0,034 т, та вуглецю оксиду 0,107 т (згідно з податковою декларацією з екологічного податку); 

за 9 місяців 2021 року (використовуючи природний газ на опалення приміщення) усього по 

підприємству – азоту оксиду та вуглецю оксиду – 0,09 т. 

2) шкідливі відходи підприємством не утворюються. 



3) екологічні платежі за 2020 рік (згідно з податковою декларацією з екологічного податку екологічні 

витрати (річні) фактично сплачено усього – 93,14 грн (дев’яносто три грн 14 коп.) 

4) забруднюючі речовини у навколишнє середовище не скидувалися. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 02 березня 2022 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 аук-

ціону. 

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

Приватизація єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Чернігівський експертно-

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

жавного 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 «Чернігівський 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 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 – 18 796 532,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 9 398 266,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 9 398 266,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1 879 653,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 939 826,60 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 939 826,60 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

Покупець єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Чернігівський експертно-

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

1) збереження основних видів діяльності підприємства протягом 1 року; 

2) погашення боргів із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості 

підприємства (у разі їх наявності), у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності 

на об’єкт приватизації, протягом 6 місяців; 

3) недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи 

уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 

Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на 

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

протягом шести місяців; 

4) соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства протягом шести 

місяців. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

нів розрахунків за придбані об’єкти: 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

Чернігівській областях; 

Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 
переможцем аукціону розрахунків за придбаний єдиний майновий комплекс Державного підприємства 

«Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці»); 

Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску); 

Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 43173325; 

в іноземній валюті: 



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

Чернігівській областях; 

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

Рахунок: UA383007110000025300052600820; 

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 

МФО 300711; 

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

SWIFT: PBANUA2X; 

Код за ЄДРПОУ 43173325; 

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

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

Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine; 

Account: UA383007110000025300052600820; 

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»; 

MFO 300711; 

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

SWIFT: PBANUA2X; 

Code YeDRPOU: 43173325; 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

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

(м. Чернігів, вул. Красносільського, 89, 73-А). 

Телефон:  + 38 050 465 12 51, e-mail: budexpert65@gmail.com. 

Відповідальна особа: заступник директора з виробництва Побережний Олександр Сергійович. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцезнаходження: проспект 

Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект 

Миру, 43, третій поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: пн. – чт. – з 8.00 до 17.00, пт. – з 8.00 до 15.45. Перерва на 

обід з 12.30 до 13.15. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна. 

Телефон для довідок (0462) 676-302. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

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

Чернігівській областях від 24.01.2022 № 13/45. 



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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-20-000003-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 187 965,32 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 93 982,66 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 93 982,66 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. 
 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

В інформаційному повідомленні Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  

окремого майна Струтинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт»,  

що перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), опублікованому  в газеті «Відомості 

приватизації» від 02.02.2022 № 5 (1415)  на стор. 50,  розділ «Найменування  об’єкта приватизації:  

окреме майно Струтинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 

доповнити позицією: (7) Автомобіль Volkswagen Jetta (ВО 5100 АМ). 

 

 
ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській  

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

(6/100 часток) за адресою: Одеська обл., Подільський р-н (колишній Ананьївський р-н),  

с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (6/100 часток). 



Місцезнаходження: Одеська обл., Подільський р-н (колишній Ананьївський р-н), с. Жеребкове, 

вул. Привокзальна, 4. 

Назва та контактні дані зберігача: ТОВ «Кононівський елеватор» (код за ЄДРПОУ 32284263), адреса: 

м. Полтава, площа Павленківська, 24, 36014, телефон (053)250-34-00. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  Адреса  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер об’єкта 
в Державному 

реєстрі 
речових прав 
на нерухоме 

майно  

Функціо-
нальне 

використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма власності  
та власник  

Нежитлова 
будівля 

(6/100 

часток)  

Одеська обл., 

Подільський р-н 

(колишній 

Ананьївський р-н), 

с. Жеребкове, 

вул. Привокзальна, 

4  

1312,8  9892889  1271.3 Будівлі 
для 
зберігання 
зерна  

Свідоцтво 
про право 
власності 
САЕ №471548 

від 09.09.2011. 
Інформація з 
Державного 
реєстру 
речових прав 
на нерухоме 
майно від 

09.07.2021 

№ довідки 

265242166.  

Державна, держ-
ава Україна в 
особі Регіональ-
ного відділення 
Фонду держав-
ного майна 
України по 
Одеській та 
Миколаївській 
областях (код за 

ЄДРПОУ 43015722)  

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова нежитлова будівля складу №16 загальною площею 1312,8 м2, 1967 

року побудови. Об’єкт розташований на обгородженій території ТОВ «Кононівський елеватор» та 

перебуває на його зберіганні (договір зберігання від 01.12.2010 № 6), в промисловій зоні селища, поруч з 

коліями проміжної вантажно-пасажирської залізничної станції Жеребкове Одеської залізниці. Об’єкт 

використовується зберігачем у якості складу, перебуває в задовільному технічному стані. Інженерне 

забезпечення складу – електроосвітлення та грозозахист. 

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 

Одеська обл., 71189,0  5120282000:02:001:0001  11.02 Для Комунальна, 



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  

(реєстраційний 
номер 

533104651202)  

Подільський р-н 

(колишній 

Ананьївський р-н), 

с. Жеребкове, 

вул. Привокзальна, 

4  

розміщення та 
експлуатації 
основних, 
підсобних і 
допоміжних 
будівель та 
споруд 
підприємств 
переробної, 
машинобудівної 
та іншої 
промисловості  

власник – 
Жеребківська сільська 
рада (код за ЄДРПОУ 

04379427). Згідно з 
відомостями з Дер-
жавного реєстру 
речових прав 
на нерухоме майно 
земельна ділянка 
перебуває в оренді у 
ТОВ «Кононівський 

елеватор» (договір 

оренди від 28.08.20003), 

орендодавець – 
Жеребківська сільська 
рада. Інформація про 
обтяження відсутня  

 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 02 березня 2022 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 аук-

ціону. 

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 – 447 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 223 500,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 223 500,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 44 700,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 22 350,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 22 350,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням ФДМУ по Одеській та 

Миколаївській 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 Одеській та Миколаївській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в 

сумі 7900,00 грн (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 аукціо-

нів 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 «Нежитлова будівля (6/100 часток)» 

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 та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

попередньою домовленістю з організатором аукціону. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, 

час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua//. 

Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua. 

Контактна особа – Ланова Юлія Віталіївна, тел. (048) 731-40-43, адреса електронної пошти: spfu51@gmail.com. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях від 28.01.2022 № 176. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000023-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 



аукціону з умовами – 4 470,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2 235,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 235,00 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-m ajdanchi ki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – виробничої бази  

за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Каховська, 65-А 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: виробнича база. 

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Каховська, 65-А. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Управління каналів річки Інгулець (код за ЄДРПОУ 

42749093), адреса: Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Центральна, 196, телефон (05162) 2-18-78. 

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  

Виробнича 
база  

Миколаївська 
обл., 

м. Миколаїв, 

вул. Каховська, 

65-А  

773,3  6787865   1999.9 – Інші 
будівлі  

Витяг з Дер-
жавного 
реєстру 
речових прав 
на нерухоме 
майно про 
реєстрацію 
права 
власності 
№ 288592934 від 

06.12.2021   

Державна, Держава в 
особі Верховної 
ради України (в 
оперативному 
Управлінні 
управління каналів 
Інгулецької 
зрошувальної 
системи (код за 

ЄДРПОУ 01034142)  

 

До складу об’єкта приватизації входять: адмінбудівля літ. А загальною площею 302,2 м2; гараж літ. Б 

загальною площею 81,6 м2; склад ПММ літ. В загальною площею 28,7 м2; гараж літ. З загальною площею 

64,7 м2; вбиральня літ. К загальною площею 6,5 м2; гараж літ. Л загальною площею 103,6 м2; гараж літ. М 



загальною площею 90,6 м2; матеріальний склад літ. Н загальною площею 95,4 м2; огорожа 885 м2; ворота 

5,0 м2; огорожа 10,8 м2; замощення 386 м2. 

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  

Миколаївська 
обл., 

м. Миколаїв, 

вул. Каховська, 

65-А  

3702  4810136600:06: 

047:0001  

Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва 

та розподілу газу, постачання 

пари та гарячої води, 

збирання, очищення та 

розподілення води)  

Державна, Витяг з дер-
жавного земельного 
кадастру про 
земельну ділянку 
№ НВ-4808001192019 

від 28.11.2019, обтяження 
відсутні  

 

Перелік майна,  

яке передане в оренду,  

станом на 17.01.2022 

№ 
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  ТОВ 

«Інтехнік» 

(код за 
ЄДРПОУ 

42487002)  

Комплекс будівель та споруд загальною 

площею 1669,1 м2, а саме: адміністративна 

будівля площею 302,2 м2, гараж площею 

64,7 м2, гараж площею 103,6 м2, склад ПММ 

площею 28,7 м2, матеріальний склад 

площею 55,0 м2, підвальне приміщення 

площею 40,4 м2, вбиральня площею 6,5 м2, 

гараж площею 81,6 м2, гараж площею 

90,6 м2, господарські споруди та огорожі 

(огорожі, ворота, замощення) загальною 

площею 895,8 м2  

1669,1  Майно може 
бути 
використане 
орендарем за 
будь-яким 
цільовим 
призначенням 
на розсуд 
орендаря  

№ РОФ-

1772 від 

25.06.2021, 5 
років   

1,82  



 

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

договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11.03.2022. 
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 аук-

ціону. 

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

Приватизація виробничої бази за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Каховська, 65-А (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 без умов – 301352,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 150676,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозиції – 150676,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 30135,20 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 15067,60 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 15067,60 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 аукціо-

нів 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 № UA 118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації) 

Рахунок № UA 888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 43015722 

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/elektrormi-maidanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Каховська, 65-А. 

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

Миколаївській областях, адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, е-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.sov. uа/. 

Контактна особа, відповідальна за огляд об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, телефони: (0512) 47-04-16, 

(0512) 47-04-25, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях від 31.01.2022 № 32-У. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-11-16-000006-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 3013,52, грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1506,76 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1506,76 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-m aj danchi k і -ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 

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

(частка 15/100) за адресою: Миколаївська обл., Березанський р-н, смт Березанка, вул. 

Центральна (Леніна), 31 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлові приміщення (частка 15/100). 

Місцезнаходження: Миколаївська обл., Березанський р-н, смт Березанка, вул. Центральна (Леніна), 31. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в 

Миколаївській області (код за ЄДРПОУ 13844159); адреса: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1; телефон (0512) 44-

14-03. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно)  

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права власності  

Форма власності  
та власник  

Нежитлові 
приміщення 

(частка 

15/100)   

Миколаївська 
обл., 
Миколаївський 

(Березанський) 

р-н, смт 

Березанка, вул. 
Центральна 

(Леніна)*, 31  

131,5  1428418648209   1220.1 – Будівлі 
органів 
державного та 
місцевого 
управління  

Витяг з 
Державного 
реєстру 
речових прав на 
нерухоме 
майно про 
реєстрацію 
права власності 
№ 106348330 від 

06.12.2017   

Державна, 
Очаківське 
об’єднане 
управління 
Пенсійного 
фонду України 
Миколаївської 
області (код за 
ЄДРПОУ 

20916600)  

 

* Згідно з розпорядженням голови Березанської селищної ради від 16.02.2016 22-р.о. «Про перейменування 

вулиць Березанської селищної ради», вулиця Леніна перейменована на вулицю Центральна. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов 



ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11.03.2022. 
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 нежитлових приміщень (частка 15/100) за адресою: Миколаївська обл., Березанський р-н, 

смт Березанка, вул. Центральна (Леніна), 31 (далі – Об’єкт приватизації) здійснюється відповідно до 

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

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

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

змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 170238,42 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 85119,21 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозиції – 85119,21 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 17023,84 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 8511,92 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 8511,92 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 



Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях 

Рахунок № UA 118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації) 

Рахунок № UA 888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 43015722 

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/elektrormi-maidanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

адресою: Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, смт Березанка, вул. Центральна 

(Леніна), 31. 

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

Миколаївській областях, адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, е-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.sov. uа/. 

Контактна особа, відповідальна за огляд об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, телефони: (0512) 47-04-16, 

(0512) 47-04-25, е-mail: zabolonkova2015@gmail.com. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях від 31.01.2022 № 31-У. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-03-000002-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 1702,38 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни - 851,19 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 851,19 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 



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

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

адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikі-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлова будівля літ. 

А-2 загальною площею 490,5 м2, ґанок, гараж літ. Б-1 загальною площею 107,0 м2 за 

адресою: Миколаївська обл., Братський р-н, смт Братське, вул. Шевченка, 13 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля літ. А-2 загальною площею 490,5 м2, ґанок, 

гараж літ. Б-1 загальною площею 107,0 м2. 

Місцезнаходження: Миколаївська обл., Братський р-н, смт Братське, вул. Шевченка, 13. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Управління соціального захисту населення 

Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області (код за ЄДРПОУ 03194625), 

адреса: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Центральна,27, телефони: (05134) 3-21-28, 3-21-68. 

Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно)  

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 
площа  

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права власності  

Форма 
власності  
та власник  

Нежитлова 
будівля літ. А-

2 загальною 
площею 

490,5 м2, ґанок, 

гараж літ. Б-1 
загальною 
площею 

107,0 м2   

Миколаївська 
область, смт 
Вознесенський 

(Братський) р-

н, смт Братське 

вул. Шевченка, 

13  

597,5  880550148101   1220.1 – Будівлі 
органів 
державного та 
місцевого 
управління   

Витяг з 
Державного 
реєстру 
речових прав на 
нерухоме 
майно про 
реєстрацію 
права власності 
№ 245600098 

від 23.02.2021   

Державна, 
Братська 
районна 
державна 
адміністрація 
Миколаївської 
області (код за 
ЄДРПОУ 

04056629)*  

 

* Згідно з розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 04.01.2021 № 1-р 

«Про заходи з реорганізації державних адміністрацій Миколаївської області», Вознесенська районна 

державна адміністрація є правонаступником Братської районної державної адміністрації. 

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  

Миколаївська 
обл., 
Вознесенський 

(Братський) р-н, 

смт Братське, 

вул. Шевченка, 13   

850,0  4821455100:09:001:0150  Громадське 
призначення  

Державна, державний акт на 
право постійного користування 
земельною ділянкою серія ЯЯ № 

190032 від 15.12.2006, рішення 

Братської селищної ради № 13 від 

08.12.2006, обтяження відсутні  

 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11.03.2022. 
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової 
ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного 

аукціону. 

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

Приватизація нежитлової будівлі літ. А-2 загальною площею 490,5 м2, ґанок, гараж літ. Б-1 загальною 

площею 107,0 м2 за адресою: Миколаївська обл., Братський р-н, смт Братське, вул. Шевченка, 13 (далі – 

Об’єкт приватизації) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного 

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

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 424420,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 212210,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозиції – 212210,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 42442,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 21221,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 21221,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець Об’єкта приватизації протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

Об’єкт приватизації зобов’язаний компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду 

державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, на оплату послуги, наданої 

суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення незалежної оцінки Об’єкта 

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та 

Миколаївській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу) в сумі 6000,00 (шість тисяч грн 00 

коп.) грн (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 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях 

Рахунок № UA 118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації) 

Рахунок № UA 888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 43015722 

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/elektrormi-maidanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

адресою: Миколаївська обл., Вознесенський (Братський) р-н, смт Братське, вул. Шевченка, 13. 

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

Миколаївській областях, адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, е-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.sov.uа/. 



Контактна особа, відповідальна за огляд об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, телефони: (0512) 47-04-16, 

(0512) 47-04-25, е-mail: zabolonkova2015@gmail.com. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях від 31.01.2022 № 30-У. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-06-15-000002-3. 

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 – 4244,20 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2122,10 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

– 2122,10 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

адміністратор уклав відповідний договір:https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikі-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 – єдиного майнового комплексу державного 

підприємства «Сумський експертно-технічний центр Держпраці» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Сумський експертно-технічний центр Держпраці». 

Місцезнаходження: м. Суми, вул. Косівщинська, 18. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 30175035. 

Середньооблікова штатна чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 34 особи. 

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження. 



Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 2018 рік – 16444,0 тис. грн, 2019 рік – 14605,0 тис. грн, 2020 рік – 

12886,0 тис. грн, у тому числі експортної – 0,0 тис. грн. 

Основна номенклатура продукції: 

1. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання. 

2. Огляд, випробування, експертне обстеження (технічна діагностика) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки. 

3. Державний технічний огляд великовантажних та інших технологічних транспортних засобів. 

4. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників суб’єктів 

господарювання. 

5. Експертиза відповідності технологічних процесів, машин, механізмів устаткування, транспортних 

засобів, хімічних речовин і їх сполук та іншої небезпечної продукції, придбаної за кордоном, 

нормативно-правовим актам з охорони праці. 

6. Експертиза технологічної, конструкторської технічної документації на виготовлення засобів на 

відповідність їх нормативним актам про охорону праці. 

7. Психофізиологічна експертиза. 

8. Технічне обстеження та паспортизація будівель і споруд. 

9. Неруйнівний контроль машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 

10. Експертиза декларацій безпеки об’єктів небезпеки. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

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

2018 р.  17033  16444  

2019 р.  15433  14605  

2020 р.  13328  12886  

За 9 міс 2021 р.  10044  9897  

 

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  10528  11177  8764  18165  

1.1  Необоротні активи  тис. грн  5393  5315  4993  12467  

1.1.1  Балансова вартість нематеріальних активів  тис. грн  28  14  12  10  

1.1.2  Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій  тис. грн  –  –  –  –  



№ 
з/п  

Показники  
Одиниця 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

9 
місяців 

2021 р.  

1.1.3  Балансова вартість основних засобів  тис. грн  5326  5262  4942  12457  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн  –  –  –  –  

1.2  Оборотні активи  тис. грн  5135  5862  3771  5698  

1.2.1  запаси  тис. грн  38  75  42  45  

1.2.2  сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125 + 1130 + 

1135 + 1140 + 1145 + 1155)  

тис. грн  369  200  200  195  

1.2.3  Гроші (форма № 1, рядок 1165)  тис. грн  4400  5157  3308  5093  

2.  Пасиви  тис. грн  10528  11177  8764  18165  

2.1  Власний капітал (форма № 1, рядок 11495)  тис. грн  6717  6536  6553  14316  

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

2.3  Поточні зобов’язання, в тому числі:  тис. грн  3811  4641  2211  3849  

2.3.1  поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 

1695 – 1660 – 1665 – 1670)  

тис. грн  3307  4168  1928  3604  

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  17033  15433  13328  10044  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  тис. грн  16444  14605  12886  9897  

3.2  Інші операційні доходи  тис. грн  516  828  410  133  

3.3  Інші фінансові доходи  тис. грн  –  –  –  –  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн  13654  13098  11650  9122  

4.1  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  тис. грн  9846  9606  8496  6500  

4.2  Адміністративні витрати  тис. грн  2955  2875  2660  2236  

4.3  Витрати на збут  тис. грн  8  7  3  5  

4.4  Інші операційні витрати  тис. грн  100  94  119  167  

4.5  Інші витрати  тис. грн  –  –  –  11  



№ 
з/п  

Показники  
Одиниця 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

9 
місяців 

2021 р.  

4.6  Витрати з податку на прибуток  тис. грн  745  516  372  203  

5.  Чистий прибуток (збиток)  + ,-  тис. грн  3379  2335  1678  922  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  40  41  41  39  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн  8309  8016  7336  6014  

8.  Середньомісячна заробітна плата  грн  17310  16293  14911  17134  

 

Станом на 30.09.2021: 

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 

Поточна кредиторська заборгованість, у тому числі: 

заборгованість із заробітної плати – 417 609,16 грн; 

податки з заробітної плати – 205 571,43 грн; 

інша кредиторська заборгованість – 2 980 310,17 грн. 

Відомості про об’єкти  

(нерухоме майно) 

Назва   Адреса розташування   

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціо-
нальне 

використання  

Підстава виникнення права 
власності  

Форма 
власності 

та власник  

Частина 
нежитлових 
адмініст-
ративних 
приміщень, 

інв. 2241  

м. Суми, 

вул. Косівщинська, 

18  

692,4  28672359101  Адмініст-
ративні 
приміщення  

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 275688627 від 20.09.2021  

Держав-
на  

Частина 
нежитлових 
приміщень 
гаража, інв. 

2242  

107,2  28672359101  Гараж  Держав-
на  

 

На балансі підприємства обліковуються транспортні засоби – автомобіль FORD TRANSIT Custom V362 M6 

LWB Tourneo FWD300, автомобіль CHEVROLET Cruze, JF6959, автомобіль FORD TRANSIT, автомобіль RENAULT LOGAN 

4417 та причіп 183210. 

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



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

розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: 2018 рік – 51,02 грн, 2019 рік – 

37,36 грн, 2020 рік – 35,42 грн. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 березня 2022 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 аук-

ціону. 

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

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Сумський експертно-

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

жавного 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 «Сумський 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 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає 

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

земельною ділянкою. 

Відповідно до ч. 6 ст. 9 Закону України «Про колективні договори та угоди» у разі зміни власника 

підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше 1 

року з дати переходу права власності. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 18 164 858,51 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 9 082 429,26 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 9 082 429,26 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1 816 485,85 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 908 242,93 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 908 242,93 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 

1300 гривень 00 копійок, що складає 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного 

року, визначеної відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік». 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Сумський експертно-технічний 

центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 30175035, за адресою: м. Суми, вул. Косівщинська, 18 зобов’язаний від 

дати переходу права власності забезпечити: 

збереження основних видів діяльності підприємства протягом одного року; 
недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи 

уповноваженого ним органу впродовж 6 місяців, за винятком звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 

статті 40, статті 41 та (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна»); 

погашення протягом 1 місяця боргів із заробітної плати та перед бюджетом, у разі їх наявності, 

у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на єдиний майновий комплекс; 

погашення протягом 3 місяців простроченої кредиторської заборгованості підприємства, у разі її 

наявності, у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на єдиний майновий 

комплекс. 

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 аукціо-

нів розрахунків за придбані об’єкти: 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації) 

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 

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) 

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 8.00 до 16.00 за місцезнаходженням об’єкта: 

м. Суми, вул. Косівщинська, 18. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник загального відділу державного підприємства «Сумський 

експертно-технічний центр Держпраці» Шмат Михайло Васильович. 

Телефони: (0542)61-14-51, 099-3439792, E-mail: etc@etc.sumy.ua. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/. Контактна особа організатора аукціону – Білоброва Наталія Михайлівна, Куриленко 

Лариса Володимирівна. Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 01.02.2022 № 83. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-16-000002-3. 

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 – 181 648,59 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 90 824,29 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 90 824,29 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

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

об’єктів у складі: будівля колишнього будинку ветеранів, Літ. «А-1, а, а1», загальною 

площею 192,5 м2; кухня, Літ. «Б-1», загальною площею 37,8 м2; сарай, Літ. «В-1», 

загальною площею 8,6 м2; погріб, Літ. «Г»,  

загальною площею 8,5 м2; колодязь № 1 за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н  

(стара назва – Хорольський р-н), с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: будівля колишнього 

будинку ветеранів, Літ. «А-1, а, а1», загальною площею 192,5 м2; кухня, Літ. «Б-1», загальною площею 

37,8 м2; сарай, Літ. «В-1», загальною площею 8,6 м2; погріб, Літ. «Г», загальною площею 8,5 м2; колодязь 

№ 1 (далі – об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – Хорольський 

р-н), с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Сільськогосподарський виробничий кооператив 

«Перемога» (код за ЄДРПОУ 05423113); адреса: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – 

Хорольський р-н), с. Клепачі, вул. Перемоги, 6; телефон для довідок (05362) 95335; електронна адреса: 

svk_peremoga@ukr.net. 

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: 
будівля 
колишнього 
будинку ветеранів, 

Літ. «А-1,а,а1», 
загальною площею 

192,5 м2; кухня, Літ. 

«Б-1», загальною 

площею 37,8 м2; 

сарай, Літ. «В-1», 
загальною площею 

8,6 м2; погріб, Літ. «Г», 
загальною площею 

8,5 м2; колодязь № 1  

Полтавська 
обл., 

Лубенський р-н 

(стара назва – 

Хорольський р-

н), с. Вергуни, 

вул. Рибальська, 

29А  

247,4  2102216253248  1999.9 – Інші 
будівлі   

Витяг з Дер-
жавного 
реєстру 
речових прав 
на нерухоме 
майно про 
реєстрацію 
права 
власності від 

17.06.2020 

№212859758, 
номер запису 
про право 
власності 

36920647, дата 
державної 
реєстрації 

12.06.2020  

Державна, 
Україна 
в особі 
Регіональ-
ного 
відділення 
Фонду дер-
жавного 
майна 
України по 
Полтавській 
та Сумській 
областях, 

(код за 
ЄДРПОУ 

42769539)  

 

До складу об’єкта приватизації входять: 

будівля колишнього будинку ветеранів, Літ. «А-1, а, а1», загальною площею 192,5 м2. Наявні: 

електропостачання, водопровід, каналізація, водяне опалення; 

кухня, Літ. «Б-1», загальною площею 37,8 м2. Наявні: електропостачання, пічне опалення; 

сарай, Літ. «В-1», загальною площею 8,6 м2; 

погріб, Літ. «Г», загальною площею 8,5 м2; 

колодязь № 1, глибиною 20 м. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Об’єкт приватизації або його частина в оренді не перебувають. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2022 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, 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 аук-

ціону. 

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

Приватизація групи інвентарних об’єктів у складі: будівля колишнього будинку ветеранів, Літ. «А-

1,а,а1», загальною площею 192,5 м2; кухня, Літ. «Б-1», загальною площею 37,8 м2; сарай, Літ. «В-1», загальною 

площею 8,6 м2; погріб, Літ. «Г», загальною площею 8,5 м2; колодязь № 1 за адресою: Полтавська обл., 

Лубенський р-н (стара назва – Хорольський р-н), с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а 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 ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 148 970,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 74 485,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 74 485,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 14 897,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 7 448,5 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 7 448,5 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 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 Полтавській та Сумській областях, на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 

діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 5087,00 гривень (п’ять 

тисяч вісімдесят сім гривень 00 копійок) без ПДВ на рахунок Регіонального відділення Фонду держав-

ного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

нів 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) 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

SWIFT: PBANUA2Х 

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

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) 

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні: з 

8.00 до 14.00 за місцем його розташування: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – Хорольський р-

н), с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Головний бухгалтер СВК «Перемога» Гордієнко Валерій Іванович, 

телефон (096) 3071467, адреса електронної пошти klepachivska@ukr.net. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, 

обідня перерва з 12.00 до 13.00. 



Контактна особа організатора аукціону – Зьомбра Наталія Миколаївна, телефон для довідок (0532) 

500612, електронна адреса: nataliia.zombra@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 02 лютого 2022 року № 81. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-23-000005-2. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 1 489,70 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 744,85 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 744,85 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

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

складі: будівля службового приміщення, А, загальною площею 265,3 м2; гаражі Б, б, б1, б2, 

б3, загальною площею 160,9 м2; вбиральня, В; огорожа № 1 за адресою: Полтавська обл., 

Кременчуцький р-н, м. Глобине, вул. Центральна (Леніна)*, 275 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлові будівлі у складі: будівля службового приміщення, 

А, загальною площею 265,3 м2; гаражі Б, б, б1, б2, б3, загальною площею 160,9 м2; вбиральня, В; 

огорожа № 1. 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м. Глобине, 

вул. Центральна (Леніна)*, 275. 



Назва та контактні дані балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у 

Глобинському районі Полтавської області (код за ЄДРПОУ 37835651), адреса: м. Глобине, вул. Центральна 

(Леніна), 212, телефон (05365) 24132. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціо-
нальне 

використання  

Підстава 
виникнення  

права власності  

Форма 
власності 
та власник  

Нежитлові 
будівлі у 
складі: 
будівля 
службового 
приміщення, 

А, 
загальною 
площею 

265,3 м2; 

гаражі Б, б, 

б1, б2, б3, 
загальною 
площею 

160,9 м2; 

вбиральня, 

В; огорожа 

№ 1  

Полтавська 
обл., 
Кременчуцький 
р-н, м. Глобине, 

вул. Центральна 

(вул. Леніна)*, 

275  

426,2  1066761553206  1220.1 – Будівлі 
органів дер-
жавного та 
місцевого 
управління; 

1242.1 – Гаражі 

наземні; 

1274.6 – 
Господарські 
будівлі; 2421.1 – 
Огородження  

Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності від 

28.03.2017 №83623852, 
номер запису про 
право власності 

17115997, дата держав-
ної реєстрації 

24.10.2016. Свідоцтво 
на право власності 
на нерухоме майно, 

серія та номер: ЯЯЯ 

№ 071306, видане 

20.12.2004, видавник: 
Глобинська міська 
рада Полтавської 
області  

Державна, 

власник: 
Державна 
казначейська 
служба 
України (код 
за ЄДРПОУ 

37567646)  

 

До складу об’єкта приватизації входять: будівля службового приміщення, А, загальною площею 

265,3 м2; гаражі Б, б, б1, б2, б3, загальною площею 160,9 м2; вбиральня, В; огорожа № 1. 

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  



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  

Полтавська 
обл., 
Кременчуцький 
р-н, м. Глобине, 

вул. Центральна 

(Леніна)*, 275  

1999  5320610100:50:005:0350  Для 
будівництва та 
обслуговування 
інших будівель 
громадської 
забудови  

Державна власність, Держав-
ний акт на право постійного 
користування від 06.11.2012 серія 

ЯЯ №229488, правокористувач: 
Управління державної 
казначейської служби України 
у Глобинському районі 
Полтавської області (код за 

ЄДРПОУ 37835651), відомості про 
державну реєстрацію обтяжень 
відсутні  

 

* Перейменовано згідно з рішенням першої сесії Глобинської міської ради від 20 листопада 2015 року. 

Перелік майна,  

яке передане в оренду 

№ 
з/п  

Орендар  

Назва 
об’єкта 
оренди  

Орендова 
площа 

(м2)  

Цільове 
призначення 

оренди  

Реквізити договору 
оренди  

та термін його дії  

Орендна плата 

за 1 м2 на місяць 

без ПДВ (грн)  

1  Головне 
управління 
Пенсійного 
фонду України в 
Полтавській 
області  

Частина 
нежитлового 
приміщення 
гаража  

51,5  Розміщення 
архіву  

Договір № 781/06-н від 

19.12.2006 (зі змінами від 

08.06.2021), термін дії до 

05.06.2026  

0,01  

2  Управління 
виконавчої 
дирекції Фонду 
соціального 
страхування у 
Полтавській 
області  

Нежитлове 
приміщення   

33,7  Розміщення 
робочого органу 
виконавчої 
дирекції Фонду 
соціального 
страхування 
України  

Договір № 52/04-н від 

12.07.2004 (зі змінами від 

15.01.2021), термін дії до 

12.12.2025  

27,97  

 
Договори оренди зберігають свою чинність для нового власника приватизованого майна згідно з 

частиною четвертою статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2022 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 аук-

ціону. 

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

Приватизація нежитлових будівель у складі: будівля службового приміщення, А, загальною площею 

265,3 м2; гаражі Б, б, б1, б2, б3, загальною площею 160,9 м2; вбиральня, В; огорожа № 1 за адресою: Полтавська 

обл., Кременчуцький р-н, м. Глобине, вул. Центральна (Леніна), 275 здійснюється відповідно до вимог 

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

них 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 ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону без умов – 46 972,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 23 486,20 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 23 486,20 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 4697,24 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2348,62 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2348,62 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

нів розрахунків за придбані об’єкти: 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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



Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації). 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

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

Рахунок: UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

8.00 до 17.00 за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м. Глобине, 

вул. Центральна (Леніна), 275. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник Управління державної казначейської служби України у 

Глобинському районі Полтавської області – Мигович Олена Олександрівна, телефон (050) 7479246, адреса 

електронної пошти: office.globn@pl.treasury.gov.ua. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

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

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. 



Контактна особа організатора аукціону – Зьомбра Наталія Миколаївна, телефон для довідок (0532) 

500612, e-mail: nataliia.zombra@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 02 лютого 2022 року № 80. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-12-15-000001-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 469,72 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 234,86 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 234,86 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

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

клубу загальною площею 318,0 м2 за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н  

(стара назва – Оржицький р-н), с. Іванівка, вул. Центральна, 6 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля колишнього клубу загальною площею 318,0 м2. 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – Оржицький 

р-н), с. Іванівка, вул. Центральна, 6. 

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 
колишнього 
клубу 
загальною 
площею 

318,0 м2  

Полтавська обл., 

Лубенський р-н 

(стара назва – 

Оржицький р-н), 

с. Іванівка, 

вул. Центральна, 

6  

318,0  2304224353236  1999,9 Інші 
будівлі  

Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності від 03.03.2021, 
індексний номер 
витягу 246783765, 
номер запису про 
право власності 

40823139, дата держав-
ної реєстрації 

26.02.2021  

Державна, 
Регіональне 
відділення 
Фонду дер-
жавного 
майна 
України по 
Полтавській 
та Сумській 
областях 

(код 
ЄДРПОУ 

42769539)  

 

Об’єкт приватизації – будівля колишнього клубу загальною площею 318,0 м2 – окремо розташована 

одноповерхова громадська будівля. Знаходиться в серединній частині села Іванівка. 

Інженерні комунікації відсутні. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділялася. 

Станом на 01.02.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 березня 2022 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 аук-

ціону. 

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

Приватизація будівлі колишнього клубу загальною площею 318,0 м2 за адресою: Полтавська обл., 

Лубенський р-н (стара назва – Оржицький р-н), с. Іванівка, вул. Центральна, 6 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 ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 170 800,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 85 400,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 85 400,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 17 080,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 8 540,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 8 540,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 5148,00 гривень (п’ять 

тисяч сто сорок вісім гривень 00 копійок) (без ПДВ) на рахунок Регіонального відділення Фонду держав-

ного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

нів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації) 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 



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

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

8.00 до 17.00 за місцем розташування об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – 

Оржицький р-н), с. Іванівка, вул. Центральна, 6. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: староста Вишневого старостинського округу Новооржицької 

селищної ради – Буц Анатолій Юрійович, телефон: (096) 6581811. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: 

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

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. 

Контактна особа організатора аукціону – Муха Валентина Юріївна, телефон для довідок (0532) 500612, 

email: valentyna.mukha@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 02 лютого 2022 № 78. 



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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-16-000002-3. 

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 – 1 708,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 854,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 854,00 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 Полтавській та Сумській 

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

клубу загальною площею 398,7 м2 за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н  

(стара назва – Оржицький р-н), с. Тимки, вул. Центральна, 1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля колишнього клубу загальною площею 398,7 м2. 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – Оржицький 

р-н), с. Тимки, вул. Центральна, 1. 

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 
колишнього 
клубу 
загальною 
площею 

398,7 м2  

Полтавська обл., 

Лубенський р-н 

(стара назва – 

Оржицький р-н), 

398,7  2304215553236  1999,9 Інші 
будівлі  

Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності від 

Державна, 
Регіональне 
відділення 
Фонду дер-
жавного 
майна 



Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціо-
нальне 

використання  

Підстава 
виникнення  

права власності  

Форма 
власності 
та власник  

с. Тимки, 

вул. Центральна, 

1  

03.03.2021, індексний 
номер витягу 

246782044, номер 
запису про право 
власності 40822945, 
дата державної 
реєстрації 26.02.2021  

України по 
Полтавській 
та Сумській 
областях 

(код 
ЄДРПОУ 

42769539)  

 

Об’єкт приватизації – будівля колишнього клубу загальною площею 398,7 м2 – окремо розташована 

одноповерхова громадська будівля. Розташована в центральній частині села Тимки. 

Інженерні комунікації відсутні. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділялася. 

Станом на 01.02.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 березня 2022 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 аук-

ціону. 

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

Приватизація будівлі колишнього клубу загальною площею 398,7 м2 за адресою: Полтавська обл., 

Лубенський р-н (стара назва – Оржицький р-н), с. Тимки, вул. Центральна, 1 здійснюється відповідно до 

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

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

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

змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 382 680,00 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону із зниженням стартової ціни – 191 340,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 191 340,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 38 268,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 19 134,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 19 134,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 5087,00 гривень (п’ять 

тисяч вісімдесят сім гривень 00 копійок) (без ПДВ) на рахунок Регіонального відділення Фонду держав-

ного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

нів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації) 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 



Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

8.00 до 17.00 за місцем розташування об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – 

Оржицький р-н), с. Тимки, вул. Центральна, 1. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: староста Вишневого старостинського округу Новооржицької 

селищної ради – Буц Анатолій Юрійович, телефон (096) 6581811. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: 

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

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. 

Контактна особа організатора аукціону – Муха Валентина Юріївна, телефон для довідок (0532) 500612, 

email: valentyna.mukha@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 02 лютого 2022 № 79. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-16-000003-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 



Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 3 826,80 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 913,40 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 913,40 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

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

клубу загальною площею 404,9 м2 за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н  

(стара назва – Оржицький р-н), с. Хоружівка, вул. Шкільна, 1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля колишнього клубу загальною площею 404,9 м2. 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – Оржицький 

р-н), с. Хоружівка, вул. Шкільна, 17. 

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 
колишнього 
клубу 
загальною 
площею 

404,9 м2  

Полтавська 
обл., 
Лубенський 
р-н (стара 

назва – 

Оржицький р-

н), 

с. Хоружівка, 

вул. Шкільна, 

17  

404,9  2304191753236  1999,9 Інші 
будівлі  

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності від 03.03.2021, 
індексний номер 
витягу 246777327, номер 
запису про право 
власності 40822428, дата 
державної реєстрації 

26.02.2021  

Державна, 
Регіональне 
відділення 
Фонду дер-
жавного 
майна 
України по 
Полтавській 
та Сумській 
областях 

(код 
ЄДРПОУ 

42769539)  



 

Об’єкт приватизації – будівля колишнього клубу загальною площею 404,9 м2 – окремо розташована 

одноповерхова громадська будівля. Розташована в центральній частині села Хоружівка. 

Інженерні комунікації відсутні. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділялася. 

Станом на 01.2.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 березня 2022 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 аук-

ціону. 

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

Приватизація будівлі колишнього клубу загальною площею 404,9 м2 за адресою: Полтавська обл., 

Лубенський р-н (стара назва – Оржицький р-н), с. Хоружівка, вул. Шкільна, 17 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 ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 388 631,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 194 315,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 194 315,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 38 863,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 19 431,55 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 19 431,55 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 



УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 5087,00 гривень (п’ять 

тисяч вісімдесят сім гривень 00 копійок) (без ПДВ) на рахунок Регіонального відділення Фонду держав-

ного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

нів розрахунків за придбані об’єкти: 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації) 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 



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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

8.00 до 17.00 за місцем розташування об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – 

Оржицький р-н), с. Хоружівка, вул. Шкільна, 17. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: староста Вишневого старостинського округу Новооржицької 

селищної ради – Буц Анатолій Юрійович, телефон (096) 6581811. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: 

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

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. 

Контактна особа організатора аукціону – Муха Валентина Юріївна, телефон для довідок (0532) 500612, 

email: valentyna.mukha@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 02 лютого 2022 року № 83. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-16-000002-3. 

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 – 3 886,31 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 943,16 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 943,16 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. 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

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

загальною площею 166,7 м2 за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н  

(стара назва – Оржицький р-н), с. Вишневе, вул. Тополева, 2а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля колишньої лазні загальною площею 166,7 м2. 

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – Оржицький 

р-н), с. Вишневе, вул. Тополева, 2а. 

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 
колишньої 
лазні 
загальною 
площею 

166,7 м2  

Полтавська 
обл., 
Лубенський 
р-н (стара 

назва – 

Оржицький р-

н), с. Вишневе, 

вул. Тополева, 

2а  

166,7  2304181753236  1999,9 Інші 
будівлі  

Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності від 03.03.2021, 
індексний номер витягу 

246775575, номер запису 
про право власності 

40822224, дата державної 

реєстрації 26.02.2021  

Державна, 
Регіональне 
відділення 
Фонду дер-
жавного 
майна 
України по 
Полтавській 
та Сумській 
областях 

(код 
ЄДРПОУ 

42769539)  

 

Об’єкт приватизації – будівля колишньої лазні загальною площею 166,7 м2 – окремо розташована 

одноповерхова громадська будівля. Знаходиться в серединній частині села Вишневе. 

Інженерні комунікації відсутні. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділялася. 

Станом на 01.02.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 березня 2022 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 аук-

ціону. 

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

Приватизація будівлі колишньої лазні загальною площею 166,7 м2 за адресою: Полтавська обл., 

Лубенський р-н (стара назва – Оржицький р-н), с. Вишневе, вул. Тополева, 2а 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 ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 105 700,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 52 850,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 52 850,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 10 570,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 5 285,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 5 285,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 5148,00 гривень (п’ять 

тисяч сто сорок вісім гривень 00 копійок) (без ПДВ) на рахунок Регіонального відділення Фонду держав-

ного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 



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

нів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації) 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

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

Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

8.00 до 17.00 за місцем розташування об’єкта приватизації: Полтавська обл., Лубенський р-н (стара назва – 

Оржицький р-н),  

с. Вишневе, вул. Тополева, 2а. 



ПІБ контактної особи на об’єкті: староста Вишневого старостинського округу Новооржицької 

селищної ради –  

Буц Анатолій Юрійович, телефон (096) 6581811. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: 

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

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. 

Контактна особа організатора аукціону – Муха Валентина Юріївна, телефон для довідок (0532) 500612, 

email: valentyna.mukha@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 02 лютого 2022 № 82. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-16-000002-3. 

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 – 1 057,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 528,50 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 528,50 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

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

об’єктів у складі: частина нежитлової будівлі А-1; А-2, площею 170,2 м2 та сарай, Б-1, 

площею 69,5 м2 за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н (стара назва – Гадяцький 

р-н), м. Гадяч, вул. Героїв Майдану (Леніна)*, 48 

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 



Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: частина нежитлової 

будівлі А-1; А-2, площею 170,2 м2 та сарай, Б-1, площею 69,5 м2 (далі – Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження: Полтавська обл., Миргородський р-н (стара назва – Гадяцький р-н), м. Гадяч, 

вул. Героїв Майдану (Леніна)*, 48. 

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

(код за ЄДРПОУ 02361892), адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, телефон (0532) 500756. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціо-
нальне 

використання  

Підстава виникнення  
права власності  

Форма 
власності 
та власник  

Група 
інвентарних 
об’єктів у 

складі: 
частина 
нежитлової 
будівлі А-1; 

А-2, площею 

170,2 м2 та 

сарай, Б-1, 
площею 

69,5 м2  

Полтавська 
обл., 
Миргородський 
р-н (стара 

назва – 

Гадяцький р-н), 

м. Гадяч, 

вул. Героїв 
Майдану 

(Леніна)*, 48  

239,7  2159137053204  1220.1 – Будівлі 
органів дер-
жавного та 
місцевого 
управління; 

1252.9 – Склади 
та сховища 
інші  

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності від 03.09.2020 

№ 222489954, номер 
запису про право 
власності 38007631, дата 
державної реєстрації 

31.08.2021. Свідоцтво на 
право власності на 
нерухоме майно, серія 

та номер: б/н, виданий 

22.08.2008, видавник: 
Виконавчий комітет 
Гадяцької міської 
ради  

Державна, 
спільна 
часткова 

(3/10), 

власник: 
Державна 
служба 
статистики 
України 

(код за 
ЄДРПОУ 

37507880)  

 

До складу об’єкта приватизації входять: частина нежитлової будівлі А-1; А-2, площею 170,2 м2 та 

сарай, Б-1, площею 69,5 м2. Інженерні комунікації: опалення, електропостачання, газопостачання – наявні; 

водопровід та каналізація – відсутні. 

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  



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  

Полтавська 
обл., 
Миргородський 
р-н (стара 

назва – 

Гадяцький р-н), 

м. Гадяч, 

вул. Героїв 
Майдану 

(Леніна)*, 48  

88  5320410100:50:001:0393  Для 
будівництва та 
обслуговування 
будівель 
органів держав-
ної влади та 
місцевого 
самоврядування  

Комунальна власність, власник: 
територіальна громада міста 
Гадяч в особі Гадяцької міської 
ради (код за ЄДРПОУ 21050924). 
Витяг з державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно від 13.12.2016 №75654735, 
номер запису про право 
власності: 17994943, дата держав-

ної реєстрації 07.12.2016. Відомості 
про державну реєстрацію 
обтяжень відсутні  

Земельна 
ділянка  

Полтавська 
обл., 
Миргородський 
р-н (стара 

назва – 

Гадяцький р-н), 

м. Гадяч, 

вул. Героїв 
Майдану 

(Леніна)*, 48  

274  5320410100:50:001:1309  Для 
будівництва та 
обслуговування 
будівель 
органів держав-
ної влади та 
місцевого 
самоврядування  

Комунальна власність, власник: 
територіальна громада міста 
Гадяч в особі Гадяцької міської 
ради (код за ЄДРПОУ 21050924). 
Витяг з державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно від 13.12.2016 № 75625395, 
номер запису про право 
власності: 17981945, дата держав-

ної реєстрації 07.12.2016. Відомості 
про державну реєстрацію 
обтяжень відсутні  

 

* Перейменовано згідно з рішенням Гадяцької міської ради Полтавської області сорок сьомої сесії 

шостого скликання від 11 грудня 2014 року. 

Станом на 01.02.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2022 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 аук-

ціону. 

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

Приватизація групи інвентарних об’єктів у складі: частина нежитлової будівлі А-1; А-2, площею 170,2 м2 

та сарай, Б-1, площею 69,5 м2 за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н (стара назва – Гадяцький р-

н), м. Гадяч, вул. Героїв Майдану (Леніна)*, 48 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 ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 659 400,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 329 700,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 329 700,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 65 940,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 32 970,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 32 970,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 4033,00 гривні 

(чотири тисячі тридцять три гривні 00 копійок) гривні (без ПДВ) на рахунок Регіонального відділення 

Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено у договорі 

купівлі-продажу). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

нів розрахунків за придбані об’єкти: 



Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний Об’єкт приватизації). 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 

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

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

Рахунок: UA203052990000025209041200813 (долар США), 

№ UA643052990000025202031200820 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

in foreign currency: 

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

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

Account: № UA203052990000025209041200813 (USD), 

№ UA643052990000025202031200820 (EUR) 

Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK» 

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

SWIFT: PBANUA2Х 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

9.00 до 17.00 за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Миргородський р-н (стара назва – Гадяцький 

р-н), м. Гадяч, вул. Героїв Майдану (Леніна)*, 48. 

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

телефон (0532) 500756, адреса електронної пошти: polgus@pl.ukrstat.gov.ua. 



Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

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

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. 

Контактна особа організатора аукціону – Муха Валентина Юріївна, телефон для довідок (0532) 500612, 

адреса електронної пошти: valentyna.mukha@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 02 лютого 2022 року № 77. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-24-000005-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 6 594,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 3 297,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 297,00 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. 

 

 
РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

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

площею 101,6 м2 за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Бердичів, 

вул. Житомирська (Леніна), 14а 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: котельня загальною площею 101,6 м2. 



Місцезнаходження: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Бердичів, вул. Житомирська (Леніна), 14а. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Бердичівське управління Державної казначейської 

служби України Житомирської області (код за ЄДРПОУ 37752874), адреса: 13300, Житомирська обл., 

м. Бердичів, вул. В. Чорновола, 9, тел. (04143) 4-21-53. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

 Назва  
Адреса  

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення 

права 
власності  

Форма 
власності  
та власник  

Котельня 
загально

ю 
площею 

101,6 м2   

Житомирська 
обл., 

Бердичівський р-

н, м. Бердичів, 

вул. Житомирськ

а (Леніна), 14а*  

101,6  11716169  2224.9 - Споруди 
місцевих 
електричних та 
телекомунікаційни

х мереж інші   

Свідоцтво 
про право 
власності від 

07.09.2012 серія 

САВ № 354722, 
видане 
виконкомом 
Бердичівсько

ї міської 
ради, витяг 
про державну 
реєстрацію 
від 07.09.2012, 
номер витягу 

35430883  

Державна, 
держава 
Україна в особі 
Державної 
казначейської 
служби 
України в 
оперативному 
управлінні 
Бердичівськог

о управління 
Державної 
казначейської 
служби 
України 
Житомирської 
області (код за 
ЄДРПОУ 

37752874)  

 

* Перейменування вулиці здійснено відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки». 

Об’єкт приватизації – котельня загальною площею 101,6 м2. 

Об’єкт розташований поруч із житловою забудовою. Інженерні комунікації відсутні. Об’єкт не 

використовується протягом тривалого часу. Потребує капітального ремонту. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса  

розташування   

Площа 
земельної 
ділянки 

(м2)  

Кадастровий 
номер земельної 

ділянки  

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки  

Форма власності, підстава на 
право користування  

земельною ділянкою, інформація 
про обтяження  



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., 

Бердичівський р-

н, м. Бердичів, 

вул. Житомирська 

(Леніна), 14а  

2815  1810400000:01:021:0021  Землі 
громадської 
забудови, 
землі 
житлової та 
громадської 
забудови  

Державна. Власник – держава в 
особі Головного управління Дер-
жавної казначейської служби 
України у Житомирській області 

(код за ЄДРПОУ 37976485). 

Правокористувач: Бердичівське 
управління Державної 
казначейської служби України 
Житомирської області (код за 

ЄДРПОУ 37752874). Індексний 

номер витягу 8844181, номер 

запису про інше речове право: 

2343541, реєстраційний номер: 

147208318104. Державний акт на 
право постійного користування 
земельною ділянкою, серія ЯЯ 

№ 076360  

 

Об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 березня 2022 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 аук-

ціону. 

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

Приватизація котельні загальною площею 101,6 м2 за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, 

м. Бердичів, вул. Житомирська (Леніна), 14а 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 – 11954,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 5977,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 5977,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 1195,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 597,70 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 597,70 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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: Савіна Тетяна – начальник відділу звітності та 

бухгалтерського обліку – головний бухгалтер. Телефон (04143) 4-22-31. 

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 31.01.2022 № 55. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-12-14-000011-1. 

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 – 119,54 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 59,77 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 59,77 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 по Рівненській та Житомирській областях 

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

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

88 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

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

Балансоутримувач: відсутній. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма власності  
та власник  

Будівля 
насосної 

34100, 
Рівненська 

32,4  1436380556218  2222.9-споруди 
місцевих 

Витяг з 
реєстру 

Державна, в особі 
Регіонального 



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава 
виникнення  

права 
власності  

Форма власності  
та власник  

станції 
загальною 
площею 

32,4 м2  

обл., 

м. Дубровиця, 

вул. Гагаріна, 

88  

трубопровідних 
систем інші  

речових 
прав на 
нерухоме 
майно про 
реєстрацію 
права 
власності 
№ 208323658 

від 06.05.2020  

відділення Фонду дер-
жавного майна 
України по Рівненській 
та Житомирській 
областях (код за 

ЄДРПОУ 42956062)  

 

Об’єкт приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Дубровицьке ВО «Райагротехсервіс» 

(код за ЄДРПОУ 9068290), статус юридичної особи якого припинено15.12.2011, номер запису 15941110005000270. 

Земельна ділянка під об’єктом не сформована. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2022 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 для проведення електронного аук-

ціону. 

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

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

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

державного і комунального майна»; «Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 

малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

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

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



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 30 100,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

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

аукціону із зниженням стартової ціни – 3010,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

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

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

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

нального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях (буде 

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

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

нів розрахунків за придбані об’єкти: 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

В національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 42956062 

в іноземній валюті: 

в іноземній валюті EUR: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account № UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE 

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



Назва банку кореспондента: 

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT: DEUTDEFF 

Номер кореспондентського рахунка: 949876710 

або 

UNICREDIT BANK AG, MUNICH, 

SWIFT: HYVEDEMM 

Номер кореспондентського рахунка: 69114920 

або 

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria 

SWIFT: RZBAATWW 

Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824 

в іноземній валюті USD: 

Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача) 

account №UA283223130000025300000000236 

Назва банку бенефіціара (одержувача) 

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

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

Назва банку кореспондента: 

CITIBANK N.A., NEW YORK 

SWIFT: CITIUS33 

Номер кореспондентського рахунка: 36083522 

або 

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

SWIFT: CHAS US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 400-124432 

або 

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA 

SWIFT: BKTR US 33 

Номер кореспондентського рахунка: 04094227 

або 

The Bank of New York Mellon, New York, USA 

SWIFT: IRVT US 3N 

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для спплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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



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

розташування об’єкта. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

для довідок (0362) 68-40-07, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа: Миронюк Марія Миколаївна, тел. (0362) 68-36-93; e-mail: rivne@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої 

приватизації» від 31 січня 2022 року № 87. 

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

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

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 602,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 301,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 301,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області про 

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

житлового будинку літ. «А-1» за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Некрасова, 80 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: житловий будинок літ. «А-1». 

Місцезнаходження: Харківська область, м. Ізюм, вул. Некрасова, 80. 



Балансоутримувач відсутній. 

Рівень будівельної готовності 46 %. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
призначення  

Підстава 
виникнення  

права власності  

Форма 
власності  
та власник  

Житловий 
будинок 
літ. «А-1»  

Харківська 
область, 

м. Ізюм, 

вул. Некрасова, 

80  

Площа 
забудови 

191,6  

2372827363104  4100.2 Будівлі 
житлового 
фонду, 

що перебувають 
у 
недобудованому 
стані  

Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності від 

31.05.2021, номер 

витягу 259197680  

Державна, 
держава 
Україна в 
особі Фонду 
державного 
майна 
України, код 
ЄДРПОУ 

00032945  

 

Опис об’єкта: одноповерховий, цегляний будинок з підвалом. Другий поверх та дах відсутні. 

Фундамент з бетонних блоків має тріщини, сколи, вибоїни. Стіни, перегородки – цегляні, масово 

зруйновані. Заповнення віконних та дверних прорізів відсутнє. Руйнування кладки під віконними 

прорізами. Залізобетонні перекриття над підвальним приміщенням мають тріщини, над першим 

поверхом збереглись частково. Зовнішнє та внутрішнє оздоблення стін відсутнє. Залізобетонні сходи 

до підвального приміщення частково зруйновані. Інженерні комунікації відсутні. По всій зовнішній та 

частково внутрішній площі об’єкта незавершеного будівництва ростуть дерева. Технічний стан 

незадовільний. 

Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2022 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 – 120 589,00 грн (без урахування ПДВ); 

продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 60 294,50 грн (без урахування ПДВ); 
продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 60 294,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 12 058,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 6 029,45 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 6 029,45 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт 
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській області 
вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої 

приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку літ. «А-1» за адресою: 

Харківська область, м. Ізюм, вул. Некрасова, 80, у розмірі 4 999,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот 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 аукціо-

нів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області 

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску) 



Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ 

Код ЄДРПОУ 44223324 

Призначення платежу: (обов’язково 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: об’єкт у вільному доступі, огляд проводиться за місцезнахо-

дженням об’єкта приватизації: житловий будинок літ. «А-1» за адресою: Харківська область, м. Ізюм, 

вул. Некрасова, 80. 

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 26.01.2022 № 00245. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-24-000003-3. 

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 – 1 205,89 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 602,95 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 602,95 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 загальною 

площею 357,2 м2 за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Харківська, 2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля загальною площею 357,2 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Харківська, 2. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Куп’янський міськрайцентр зайнятості (код за ЄДРПОУ 

21247874), адреса: Харківська обл., м. Куп’янськ, пров. Куп’янський, 4, тел. (05742)5-69-24. 

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  

Нежитлова  
будівля 
загальною 
площею 

357,2 м2  

Харківська 
обл., 

м. Куп’янськ, 

вул. Харківська, 

2  

357,2  1579669763107  1220.9 Будівлі 
для 
конторських 
та адмініст-
ративних 
цілей інші  

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності від 19.06.2018 

за номером 128049376, на 
підставі свідоцтва про 
право власності від 

10.10.2001 б/н  

Державна, 

Куп’янський 
міськрайцентр 
зайнятості 

(код за 
ЄДРПОУ 

21247874)  

 

Об’єкт приватизації – нежитлова будівля з гаражем загальною площею 357,2 м2. Будівля: фундамент 

цегляний, стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття дерев’яні, підлога дощата. Висота будівлі – 3,3 м, 



загальний будівельний об’єм – 1137 м3. Гараж: фундамент цегляний, стіни цегляні, перекриття 

залізобетонні, підлога цементна. 

Наявні електропостачання та газозабезпечення. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  

 

Адреса  
розташування  

 

Площа 
земельної 
ділянки 

(га) 

 

Кадастровий 
номер земельної 

ділянки  

 

Цільове 
призначення  

земельної 
ділянки 

 

Форма власності, підстава на 
право користування  

земельною ділянкою, 
інформація про обтяження 

 

Земельна 
ділянка  

 

Харківська 
обл., 

м. Куп’янськ, 

вул. Харківська, 

2 

 

0,0272  

 

6310700000:37:001:0037 

 

03.01 Для 
будівництва та 
обслуговування 
будівель 
органів держав-
ної влади та 
місцевого 
самоврядування 

 

Державна, державний акт на 
право постійного користування 
земельною ділянкою серія ІІ-ХР 

001067 від 03.11.2000. Витяг з Дер-
жавного земельного кадастру 
про земельну ділянку від 

23.08.2016 № НВ-6303055752016 

 

 

Інформація про договори оренди,  

укладені щодо об’єкта або його частин 

№ 
з/п  

Орендар  Назва об’єкта оренди  
Орендована 

площа (м2)  

Цільове 
призначення 

оренди  

Реквізити договору 
оренди  

та термін його дії  

Орендна 
плата за 

місяць, грн 

(без ПДВ)  

1  ТОВ 

«Коло 

турботи»  

Нежитлові приміщення – 

кімн. № 19 та 1/2 кімн. № 13, 14, 16, 

18 на 1-му поверсі 
одноповерхової адмініст-
ративної будівлі (реєстровий 
номер 

21247874.1.ЮМАЖВМ005, інв. 

№ 10310024, літ. «А») загальною 

площею 25,55 м2 за адресою: 

Харківська обл., 

м. Куп’янськ, вул. Харківська, 

2  

25,55  Майно може 
бути 
використане 
за будь яким 
цільовим 
призначенням 
на розсуд 
орендаря  

Договір № 4 
нерухомого або іншого 
окремого 
індивідуально 
визначеного майна, 

що належать до дер-
жавної власності 
№ 6488-Н від 21.03.2018 в 
новій редакції від 

29.11.2021. Термін дії 
договору оренди до 

21.02.2026.  

6000,00  



№ 
з/п  

Орендар  Назва об’єкта оренди  
Орендована 

площа (м2)  

Цільове 
призначення 

оренди  

Реквізити договору 
оренди  

та термін його дії  

Орендна 
плата за 

місяць, грн 

(без ПДВ)  

2  ТОВ 

«Коло 

турботи»  

Нежитлові приміщення: 

кімн. № 2, 4-8, 10-12, 15, 1/2 кім. 

№ 13, 14, 16, 18 площею 120,75 м2 

на 1-му поверсі та 

напівпідвал площею 165,3 м2 
одноповерхової адмініст-
ративної будівлі, літ. «А», 
реєстровий 
№ 21247874.1.ЮМАЖВМ005, 

інв. № 10310024, загальною 

площею 286,05 м2 за адресою: 

Харківська обл., 

м. Куп’янськ, вул. Харківська, 

2  

286,05  Майно може 
бути 
використане 
за будь яким 
цільовим 
призначенням 
на розсуд 
орендаря  

Договір № 2 про 
внесення змін до 
договору оренди від 

08.10.2018 № 6607-Н в 
новій редакції від 

06.07.2021. Термін дії 
договору оренди до 

08.09.2025  

14000,00  

3  ТОВ 

«Коло 

турботи»  

Нежитлові приміщення 
кімн. № 3, 9 на 1-му поверсі 
одноповерхової адмініст-
ративної будівлі, літ. «А», 

загальною площею 45,6 м2 

за адресою: Харківська обл., 

м. Куп’янськ, вул. Харківська, 

2  

45,60  Майно може 
бути 
використане 
за будь яким 
цільовим 
призначенням 
на росуд 
орендаря  

Договір № 4 
нерухомого або іншого 
окремого 
індивідуально 
визначеного майна, 

що належать до держав-

ної власності № 6537-Н. 

від 20.06.2018 в новій 

редакції від 31.12.2021. 
Термін дії договору 
оренди до 20.05.2026  

10200,00  

 

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 без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2022 року. 
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 



Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 
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 без умов – 532000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 266000,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 266000,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 53200,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 26600,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 26600,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

нів розрахунків за придбані об’єкти: 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області 

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ 



Код ЄДРПОУ 44223324 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

в іноземній валюті: 

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

ЄДРПОУ 44223324 

Валюта рахунка – USD 

№ рахунка: UA243510050000025200867496000 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. 

SWIFT–код: KHABUA2K 

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

SWIFT–код: BNPAUS3N 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

приватизації: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Харківська, 2. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській 

області, адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-77-73. 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 27.01.2022 

№ 00255. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-11-24-000001-1. 

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: 



аукціон без умов – 5320,00 грн; 

аукціон зі зниженням стартової ціни – 2660,00 грн; 
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2660,00 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. 

«А-1» загальною площею 227,2 м2 за адресою: Харківська обл., Зачепилівський р-н,  

смт Зачепилівка, вул. Центральна (Радянська), 21 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 227,2 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. Центральна 

(Радянська), 21. 

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

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

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціо-
нальне 

призначення  

Документи щодо права 
власності  

Форма 
власності 
та власник  

Нежитлова 
будівля 
літ. «А-1» 
загальною 
площею 

227,2 м2   

Харківська обл., 
Зачепилівський 
р-н, 

смт Зачепилівка, 

вул. Центральна 

(Радянська), 21  

227,2  1624776163222  1220.1 Будівлі 
органів дер-
жавного та 
місцевого 
управління  

Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності від 17.08.2018 

№ 134778378; рішення 
органу місцевого 
самоврядування від 

02.02.2016 № 70, Свідоцтво 
про право власності на 
нерухоме майно від 

05.09.2011, серія САЕ 

Державна, 
Державна 
служба 
статистики 
України 

(код за 
ЄДРПОУ 

37507880)  



Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціо-
нальне 

призначення  

Документи щодо права 
власності  

Форма 
власності 
та власник  

№ 010964  

 

Об’єктом є нежитлова одноповерхова окремо розташована будівля загальною площею 227,2 м2. Рік 

введення в експлуатацію – 1970 (за даними бухгалтерського обліку). Фундамент, стіни шлаколиті, 

покрівля шиферна, підлога, вікна та двері – дерев’яні. Водовідведення відсутнє, опалення та 

електропостачання – відключене. 

Будівля не використовується за призначенням тривалий час. Об’єкт розташований на центральній 

вулиці смт Зачепилівка, зі зручною транспортною розв’язкою та наявністю місць для паркування. 

Навколишня забудова в основному малоповерхова житлова. 

Територія, на якій розташований об’єкт, без огорожі, без благоустрою, має вільний доступ з боку вулиці 

Центральна. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва   
Адреса  

розташування   

Площа 
земельної 
ділянки 

(га)  

Кадастровий 
номер земельної 

ділянки   

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки  

Форма власності , підстава на 
право користування 

земельною ділянкою, 
інформація про обтяження  

Земельна 
ділянка  

Харківська обл., 
Зачепилівський 
р-н, 

смт Зачепилівка, 

вул. Центральна 

(Радянська), 
земельна 
ділянка 21  

0,1828   6322255100:02:005:0049  Для будівництва 
та 
обслуговування 
будівель органів 
державної влади 
та місцевого 
самоврядування, 
землі житлової 
та громадської 
забудови, для 
обслуговування 
нежитлових 
будівель  

Комунальна, Державний акт 
на право постійного 
користування земельною 
ділянкою від 28.11.2009 серія ЯЯ 

№ 309097. Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 20.06.2018 № 128251412. 

Правокористувач: Головне 
управління статистики у 
Харківській області; надавач 

прав: Зачепилівська селищна 
рада  

 

Договори оренди щодо об’єкта приватизації відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2022 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 – 153600,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 76800,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 76800,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 15360,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 7680,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 7680,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 3875,00 грн (три тисячі вісімсот сімдесят п’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 аукціо-

нів 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 16.00 (крім вихідних), огляд проводиться за місцезна-

ходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. Центральна 

(Радянська), 21. 

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 та відповідальна особа за забезпечення можливості огляду 

об’єкта – Шпортак Наталія Юріївна, 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 31.01.2022 

№ 00274. 



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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-08-000024-1. 

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 – 1536,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 768,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 768,00 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. 

 

 

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 

11.03.2022. 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 державного 

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

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – 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 дер-

жавного 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: 1300,00 грн (одна тисяча триста 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, одержаних 

злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на 

участь у приватизації. 
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний компенсувати витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації 

в сумі 4 000,00 (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 з умовами об’єкта малої 

приватизації державної власності – окремого майна – автомобіль ГАЗ – 5301 № 91-03 ХОС,  

що знаходиться за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17 

та перебував на балансі ліквідованого ВАТ «АТП – 16561» (код за ЄДРПОУ 3119196) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ГАЗ – 5301 № 91-03 ХОС. 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17.  

Найменування балансоутримувача: ВАТ «АТП – 16561», код ЄДРПОУ 3119196, ліквідований. Дата запису 

про державну реєстрацію припинення юридичної особи 08.12.2006. 

Згідно з Відомостями з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного майна, 

забезпечення функцій управління щодо об’єкта приватизації здійснює за територіальною ознакою 

Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим 

та м. Севастополі. 

Відомості про об’єкт приватизації. 

Найменування, характеристики: автомобіль ГАЗ – 5301 № 91-03 ХОС – колісний транспортний засіб, 

тип – вантажний автомобіль, марка – ГАЗ, модель – 5301, вантажопідйомність – 4,0 т, державний 

реєстраційний номер 91-03 ХОС. Номер шасі згідно з технічним паспортом 0661478, номер двигуна згідно з 

технічним паспортом 0050097. Інвентарний номер 338. Технічний паспорт ВП № 185424 від 07.04.1982, колір – 

сірий. Одометр, двигун, навісне обладнання – відсутні. Кабіна – розукомплектована, додаткове 

обладнання відсутнє, рік випуску – 1982, строк експлуатації – більше 39 років. 

Технічний стан: транспортний засіб не на ходу, не експлуатується, зберігається на відкритій 

території, розукомплектований. Відсутні: електротехнічне обладнання, карбюратор, розподілювач, реле 

електросистем, електросистема з її обладнанням, засоби освітлення, АКБ та генератор, датчики та 

вимірювальні пристрої, радіатор, панель приборів, рульова колонка та ін. Деталі ходової частини шасі 

та кабіна вражені корозією. Шини: має місце крихкість матеріалу, його тріщини, руйнування. 

Договори оренди щодо об’єкта рухомого майна, відсутні. 

Функціональне використання: не використовується. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

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

03.03.2022. 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 з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аук-

ціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ГАЗ – 5301 № 91-03 ХОС, який 

розміщений за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17, здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 

№ 2269-VIII (із змінами), Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII. 

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною 

другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 

№ 2269-VIII. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ: 

аукціону з умовами: 8 539,00 грн (вісім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять гривень 00 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 4 269,50 грн (чотири тисячі двісті шістдесят дев’ять гривень 50 

копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

4 269,50 грн (чотири тисячі двісті шістдесят дев’ять гривень 50 копійок). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для: 

аукціону з умовами: 853,90 грн (вісімсот п’ятдесят три гривні 90 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 426,95 грн (чотириста двадцять шість гривень 95 копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

426,95 грн (чотириста двадцять шість гривень 95 копійок). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн (одна тисяча триста 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, одержаних 



злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на 

участь у приватизації. 
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу 

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

майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, на оплату послуги, 

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

на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2 750,00 грн (дві 

тисячі сімсот п’ятдесят 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 аукціо-

нів 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 аук-

ціону 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 в робочі дні за місцем його 

розташування: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 17 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: Белінська Олена Анатоліївна, 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. 

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. 

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 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. 

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 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі від 30.03.2021 № 257 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної 

комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності окремого майна – «Автомобіль 

ГАЗ – 5301 № 91-03 ХОС». 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій системі:  

UA-AR-P-2021-01-14-000009-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – 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 з умовами: 85,39 грн (вісімдесят п’ять гривень 39 копійок); 

аукціону із зниженням стартової ціни: 42,70 грн (сорок дві гривні 70 копійок); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

42,70 грн (сорок дві гривні 70 копійок). 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

cbd2. 

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального 

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

Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – Окремого майна 

Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 

(Лікеро-горілчане виробництво) (Чортків), що перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (код за 

ЄДРПОУ 37199618) 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: Окреме майно Мишковицького місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (Лікеро-горілчане виробництво) (Чортків) у 

складі: (150009) Головний виробничий корпус, А-2 (загал. пл. 1770,5 кв.м), (150010) Насосна мазути, К-1 



(загал. пл. 22,4 кв.м), (150011) Адмінбудинок, В-2 (загал. пл. 442,2 кв.м), (150012) Водонасосна станція, Г-1 

(загал. пл. 32 кв.м), (150013) Навіс, Д-1 (загал. пл. 427,7 кв.м), (150015) Склад готової продукції, Б-2 та склад 

навіс готової продукції, З-1 (загал. пл. 1780,6 кв.м), (150016) Котельня, (150021) Котельня, Ж-1 (загал. пл. 222,2 

кв.м), (150007) Комунікація очисного цеху, (150008) Кабельна розводка, (150014) Паркан, (150017) Ворота, 

(150018) Ворота металеві, (150020) Димова труба, (150181) Автонавантажувач, (150182) Бар-транс 3000, (150183) 

Бар-транс 3000, (150184) Підйомник ПР-3066, (150185) Конвеєр подачі митих пляшок, (150186) Автомат 

розливу, (150187) Пристрій для накладки ковпаків, (150188) Автомат браковочний, (150189) Автомат 

укупорочний, (150190) Розливо-укупорочний моноблок, (150191) Автомат етикеровочний, (150192) 

Автомат браковочний, (150193) Етикеровочний автомат, (150194) Пристрій для орієнт. накладки 

ковпачків, (150195) Автомат розливу, (150196) Заварна машина клею, (150197) Конвеєр здачі готової 

продукції, (150198) Транспортер електрозв., (150199) Автомат штамп, (150200) Автомат штамп, (150201) 

Автомат штамп, (150202) Автомат штамп, (150203) Вакуум установка, (150204) Компресор повітря, (150205) 

Автомат для наклеювання акцизної марки, (150206) Пляшкомиюча машина, (150207) Пляшкомиюча 

машина АМЄ-6, (150208) Розливна машина, (150209) Бар-транс 3000, (150210) Бар-транс 3000, (150213) 

Транспортер ящиків, (150214) Транспортер ящиків, (150215) Транспортер ящиків, (150216) Транспортер 

ящиків, (150217) Транспортер ящиків, (150219) Транспортер М8ВТЯ, (150220) Конвеєр подачі брудної 

посуди, (150221) Довідний чан № 12, (150222) Довідний чан № 13, (150223) Довідний чан № 14, (150224) Довідний 

чан № 15, (150225) Довідний чан № 16, (150226) Довідний чан № 17, (150227) Довідний чан № 18, (150228) 

Довідний чан № 19, (150229) Довідний чан № 20, (150230) Фільтр-пісочник № 1, (150231) Фільтр-пісочник № 2, 

(150232) Фільтр-пісочник № 3, (150233) Фільтр-пісочник № 4, (150234) Фільтр-пісочник № 5, (150235) Фільтр-

пісочник № 6, (150236) Фільтр-пісочник № 7, (150237) Фільтр-пісочник № 8, (150238) Фільтр-пісочник № 8, 

(150239) Фільтр-пісочник № 8, (150240) Фільтр-пісочник № 8, (150241) Напорний чан № 1, (150242) Напорний 

чан № 2, (150243) Напорний чан № 3, (150244) Напорний чан № 4, (150245) Напорний чан № 5, (150246) 

Напорний чан № 6, (150247) Напорний чан № 7, (150248) Напорний чан № 8, (150249) Напорний чан № 9, 

(150250) Фільтр-пісочник № 8, (150251) Напорний чан № 10, (150252) Бар-транс 3000, (150253) Бар-транс 3000, 

(150254) Бар-транс 1000, (150255) Бар-транс 1000, (150256) Вентилятор, (150258) Чан для горілки, (150259) 

Цистерна для спирту, (150260) Цистерна для пом’якшення води, (150261) Солерозчинник, (150262) Чан 

сортировочний, (150263) Збірник чистого браку, (150264) Холодильник, (150265) Вугільно-очисні колонки, 

(150266) Вугільно-очисні колонки, (150267) Вугільно-очисні колонки, (150268) Вугільно-очисні колонки, 

(150269) Вугільно-очисні колонки, (150270) Вугільно-очисні колонки, (150271) Вугільно-очисні колонки, 

(150272) Вугільно-очисні колонки, (150273) Насос для викачки сортировок, (150274) Цистерна для спирту, 

(150275) Фільтри катіонові, (150276) Фільтри катіонові, (150277) Купажний чан № 1, (150278) Купажний чан 

№ 2, (150279) Купажний чан № 3, (150280) Купажний чан № 4, (150281) Довідний чан № 9, (150282) Довідний 

чан № 10, (150283) Довідний чан № 11, (150347) Пристрій для розливу рідин, (150349) Резервуар 12,5 м3, (150350) 

Машина пакувальна, (150351) Насос К 90/20 до ПМП, (150356) Концентратор ТЗК, (150357) Аквадистилятор, 

(150358) Аналітична вага, (150359) Насос АСВН-80, (150360) Станок токарний, (150363) Лічильник води, 

(150364) Лічильник води, (150365) Ацетиленовий генератор, (150366) Лічильник води, (150367) 



Електродвигун, (150368) Електродвигун, (150369) Лічильник газовий, (150370) Резервуар, (150371) Місткість 

для води, (150372) Насос К 20/30, (150373) Електродвигун, (150374) Електродвигун, (150375) Компресор ПКС-1, 

(150376) Водокольцевий вакуум-насос, (150377) Автомат для наклеювання акцизної марки, (150378) 

Автомат для наклеювання акцизної марки, (150379) Насос К 20/3080, (150380) Електромотор, (150381) 

Електромотор, (150382) Електромотор, (150383) Електромотор, (150384) Електромотор, (150385) 

Електромотор, (150386) Електромотор, (150387) Бак, (150388) Бак, (150389) Бар транспортер, (150390) Станок 

закатний, (150391) Ванна, (150392) Закупорочна машинка, (150393) Комплект накладки на пляшку, (150394) 

Комплект накладки на пляшку, (150395) Бар-транс.1000, (150396) Бар-транс. 1000, (150397) Бар-транс. 1000, 

(150398) Бар-транс. 3000, (150399) Бар-транс. 3000, (150400) Бар-транс. 3000, (150402) Насос АСВН-80, (150403) 

Додатковий фільтр для пом’якшення води, (150404) Компресор 2ВУ, (150405) Компресор 3ВУ № 6, (150406) 

Насос АСВН-80, (150407) Електродвигун, (150408) Електродвигун, (150431) Електродвигун, (150432) 

Живильний насос, (150433) Електродвигун АН 2116, (150434) Електромотор, (150435) Пульсатор 

електрозвар., (150436) Електродвигун, (150437) Електродвигун, (150438) Електродвигун, (150439) 

Електродвигун, (150440) Електродвигун, (150441) Електродвигун, (150442) Електродвигун, (150443) 

Електродвигун, (150444) Електродвигун, (150445) Електродвигун, (150446) Електродвигун, (150447) 

Електродвигун, (150448) Насос з електродвигуном, (150449) Електродвигун УКВТ, (150450) Насос К 20/30, 

(150451) Резервуар 16 м3 8 шт, (150452) Резервуар 12,5м3, (150453) Збірник стальний 1600 л, (150455) Вугільно-

очисні колонки, (150456) Вугільно-очисні колонки, (150457) Вугільно-очисні колонки, (150458) Резервуар 

емальований, (150459) Резервуар емальований, (150460) Вугільно-очисні колонки, (150461) 

Водопідготовча установка, (150462) Солерозчинник, (150463) Вентилятор, (150464) Димосос ДН-9, (150465) 

Димосос ДН-9, (150466) Котлоагрегат, (150467) Водозмягчуюча водопідготовка, (150468) Шкаф 

електричний, (150469) Трансформатор ТДМ, (150470) Напорний чан № 11, 150471) Напорний чан № 12, 

(150472) Напорний чан № 13, (150473) Чани для приготування настоїв, (150474) Чани для приготування 

настоїв № 16, (150475) Чани для приготування настоїв № 10, (150476) Чани для приготування настоїв б/н, 

(150477) Чан для спирту, (150478) Чан для цукрового сиропу № 13, (150479) Чан для цукрового сиропу, 

(150480) Доводний чан 12,5 м3, (150481) Доводний чан 12,5 м3, (150482) Мірник 75 дал, (150483) Варочний котел, 

(150484) Аламбік, (150485) Пісочні фільтри, (150486) Пісочні фільтри, (150487) Пісочні фільтри, (150488) 

Пісочні фільтри, (150489) Випарний апарат для варки сиропу, (150490) Автомат для варки цукру, (150492) 

Комутатор, (150494) Прибор КФК, (150497) Станок свердлильний, (150498) Станок фуговальний, (150499) 

Вертикально-сверлильний станок, (150500) Станок обдирочно-шліфувальний, (150503) Емаль. апарат 

С3250 2 шт., (150504) Емаль. апарат С3250 2 шт., (150505) Мірник техн. ГУВИИ-250, (150506) Збірник С3250, 

(150507) Насос ВЦН-20 2 шт., (150508) Насос Ж-6 ВЦК-10/32, (150509) Мірник ГУ ВИО-1000, (150510) Мірник 

техн. ГУВИИ-250, (150511) Водолічильник 2 шт., (150512) Конденсатор УКЗ-304 2 шт., (150513) Автомат для 

змішування 2 шт., (150514) Реактор I-Д-250, (150515) Маршем, (150517) Електродвигун, (150518) Електромотор, 

(150519) Закаточна головка, (150520) Закаточна головка, (150521) Закаточна головка, (150522) Закаточна 

головка, (150523) Закаточна головка, (150524) Закаточна головка, (150525) Закаточна головка, (150526) 

Закаточна головка, (150527) Закаточна головка, (150528) Закаточний автомат, (150529) Етикеровочний 



автомат, (150530) Розливо-укупорочний автомат, (150531) Браковочний автомат, (150532) Котел паровий, 

(150533) Котел паровий, (150534) Котел паровий, (150535) Лічильник газовий, (150536) Щит 

електророзподільний,(150537) Компресор, (150538) Ємкість 5Є-160, (150539) Насос НРМ-2 для подачі 

мазуту, (150540) Підігрівач мазуту, (150541) Насос РП-30 для подачі мазуту, (150542) Фільтр мазутний 

грубої очистки, (150543) Фільтр мазутний грубої очистки, (150544) Насос КМП6550-160, (150545) Насос РВН 

40*35, (150546) Насос К-80 50/20, (150547) Насос К-80 50/20, (150548) Електродвигун, (150550) Ємкість для гарячої 

води, (150551) Резервуар 10м3, (150552) Ємкість 5Є-50 № 1 V=5000, (150553) Ємкість 5Є-50 № 2, (150554) Ємкість 5Є-

50 № 3, (150555) Мірник для спирту № 1, (150556) Мірник для спирту № 2, (150557) Мірник для спирту № 3, 

(150354) Набір «Тиса», (150969) Панель ЩО-70, (150970) Панель ЩО-71, (150971) Панель ЩО-72, (150972) Панель 

ЩО-73, (150973) Панель ЩО-74, (150974) Ячейка, (150975) Ячейка, (150976) Трансформатор, (150977) Підігрівач 

ПП162, (150978) Підігрівач ПП163, (150979) Підігрівач ПВВ-13, (150980) Пульт газорегулятора, (150981) 

Автоматика безпеки, (150982) Електрощит, (150983) Електрощит, (150984) Трансформатор ТДМ, (150985) 

Агрегат зварювальний, (150986) Щит електророзподільчий автоматичного включання, (150987) Щит 

електророзподільний, (150988) Шкаф автомат РУС, (150989) Водолічильник, (150990) Датчик реле рівня 

РОС до ємності, (150991) Датчик реле рівня РОС до ємкості, (150992) Датчик реле рівня РОС до ємкості, 

(150218) Двері металеві, (150454) Автомат газ води, (150491) Сейф металевий, (150496) Вага, (150501) 

Холодильник –камера, (150516) Візок, (150558) Сейф металевий, (150872) Кузов-фургон, (150873) З фургон до 

авт № 80-10, (150874) Автомобіль ВАЗ 21213, (150875) Автомобіль КАМАЗ № 51-23, (150876) Причіп до кузова 

трактора для вивозки сміття, (150877) Автопричіп, (150879) Напівпричіп 11-13, (150880) Машина Камаз 57-45, 

(150881) Автопричіп до авт. 70-11, (150882) Виновоз-цистерна, (150883) Автомобіль АЦП 76-83, (150884) 

Трактор Т-40 № 85-15, (150885) Причіп до трактора, (150886) Автомобіль ГАЗ 53 № 97-29, (150887) Автомобіль 

ГАЗ 53 № 80-10 (далі – Об’єкт приватизації). 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: Тернопільська область, Чортківський р-н, 

м. Чортків, вул. Незалежності, 45А. 

Перелік нерухомого майна,  
що входить до складу окремого майна Мишковицького місця провадження  

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт»  

(Лікеро-горілчане виробництво) (Чортків) 

Інв. 

номер   
Назва   Адреса розташування   

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава виникнення 
речового права  

Форма 
власності 

та власник   

150021 

150016 

Котельня, Ж1  Тернопільська 
область, 

м. Чортків, 

вул. Незалежності, 

45А   

222,2  2161231361103  1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловості  

Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності 

222856308 від 

07.09.2020  

Держав-
на 
МРЕТС*  



Інв. 
номер   

Назва   Адреса розташування   

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава виникнення 
речового права  

Форма 
власності 

та власник   

150015  Склад готової 
продукції, Б-2 

та склад-навіс 
готової 
продукції, З-1  

Тернопільська 
область, 

м. Чортків, 

вул. Незалежності, 

45А   

1780,6  2161231361103  1252.9 Склади та 
сховища інші  

Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності 

222856308 від 

07.09.2020  

Держав-
на 
МРЕТС*  

150013  Навіс, Д-1  Тернопільська 
область, 

м. Чортків, 

вул. Незалежності, 

45А   

427,7  2161231361103  1274.6 
Господарські 
будівлі  

Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності 

222856308 від 

07.09.2020  

Держав-
на 
МРЕТС*  

150012  Водонасосна 
станція, Г-1  

Тернопільська 
область, 

м. Чортків, 

вул. Незалежності, 

45А   

32  2161231361103  1274.6 
Господарські 
будівлі  

Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності 

222856308 від 

07.09.2020  

Держав-
на 
МРЕТС*  

150011  Адмінбудинок, 

В-2  

Тернопільська 
область, 

м. Чортків, 

вул. Незалежності, 

45А   

442,2  2161231361103  1220.9 Будівлі 
для 
конторських 
та адмініст-
ративних 
цілей інші  

Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності 

222856308 від 

07.09.2020  

Держав-
на 
МРЕТС*  

150010  Насосна 
мазути, К-1  

Тернопільська 
область, 

м. Чортків, 

вул. Незалежності, 

45А   

22,4  2161231361103  1274.6 
Господарські 
будівлі  

Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності 

222856308 від 

07.09.2020  

Держав-
на 
МРЕТС*  

150009  Головний 
виробничий 
корпус, А-2  

Тернопільська 
область, 

м. Чортків, 

1770,5  2161231361103  1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової 

Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 

Держав-
на 
МРЕТС*  



Інв. 
номер   

Назва   Адреса розташування   

Загальна 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава виникнення 
речового права  

Форма 
власності 

та власник   

вул. Незалежності, 

45А   

промисловості  про реєстрацію 
права власності 

222856308 від 

07.09.2020  

   4697,6      

 

* Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2021 № 504 Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України (МРЕТС) перейменовано на Міністерство 

економіки України. 

За інформацією ДП «Укрспирт» на земельну ділянку під будівлями Мишковицького місця 

провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (Лікеро-горілчане виробництво), які 

знаходяться за адресою: Тернопільська область, м. Чортків, вул. Незалежності, 45А, відсутні 

правовстановлюючі документи. 

За інформацією ДП «Укрспирт» на території Мишковицького місця провадження діяльності та 

зберігання спирту ДП «Укрспирт» (Лікеро-горілчане виробництво) (Чортків) перебуває майно, яке не 

увійшло до складу Об’єкта приватизації – готова продукція, товари, сировина і матеріали, у тому числі 

сировина у незавершеному виробництві, паливо тощо. 

Інформація про балансоутримувача: 

Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 

37199618). 

Юридична адреса: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; 

Фактична адреса: 01033, м. Київ, вул. Антоновича, 33-В, оф. 23; 

телефон: +38 (044) 284 04 90 

e-mail: office@ukrspirt.com. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 09 березня 2022 року. 

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 аук-

ціону. 



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

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

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

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

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

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

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

змінами). 

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

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 3 039 717,95 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 519 858,98 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 519 

858,98 грн (без ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 303 971,80 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 151 985,90 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

151 985,90 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн. 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

протягом 5 робочих днів з моменту переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації 

покупець зобов’язаний перерахувати на рахунок ДП «Укрспирт» UA 423805260000026008002037426, 

ідентифікаційний код юридичної особи: 37199618, банк – АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, код ЄДРПОУ 

35591059, як балансоутримувача майна, грошові кошти у сумі 3 039 717,95 гривень для погашення ДП 

«Укрспирт» боргів із заробітної плати, перед бюджетами (у тому числі штрафних санкцій) та з єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та іншої простроченої кредиторської 

заборгованості. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

нів розрахунків за придбані об’єкти: 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 



в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях 

Рахунок № UA698201720355549001001142097 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Рахунок № UA488201720355219001001142097 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код ЄДРПОУ 42891875 

в іноземній валюті: 

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

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

Рахунок № UA053223130000025209000000058 

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

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

SWIFT: EXBSUAUX 

Код ЄДРПОУ 322313 

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

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Code YeDRPOU 322313 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

9.00 до 17.00 за місцем його розташування за адресою: Тернопільська область, Чортківський р-н, 

м. Чортків, вул. Незалежності, 45А. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Довгалюк Лідія Павлівна – в. о. керівника – заступник керівника з 

технічних питань, контактний телефон (097) 960-85-84. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

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

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

Телефон для довідок (0352) 25-04-87. 



Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 

областях від 07.02.2022 № 47. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі UA-AR-P-2022-02-07-000001-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 30 397,18 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 15 198,59 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 15 198,59 грн. 

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 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській 

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

Державної установи «Миколаївська виправна колонія (№ 50)» за адресою:  

Львівська обл., Стрийський р-н, с. Держів, вул. Лесі Українки, 170 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно Державної установи «Миколаївська 

виправна колонія (№ 50)» у складі: (10310014) Склад «Кисловодськ», літера «П-1» (заг. пл. 1234,5 кв.м); 

(10320001) Гуртожиток № 3, літера «В-3» (заг. пл. 1607,8 кв.м); (10320002) КПП із Штабом, літера «Ж-2» (заг. пл. 

1484,6 кв.м); (10320003) Клуб-їдальня, літера «Б-3» (заг. пл. 3133,9 кв.м); (10320004) Котельня, літера «Ц-1» (заг. пл. 

223,8 кв.м); (10320005) Гараж, літера «З-1» (заг. пл. 293,8 кв.м); (10320006) Побутове приміщення, літера «У-1» 

(заг. пл. 23,6 кв.м); (10320007) Столярний цех, (заг. пл. 30,0 кв.м); (10320008) Житловий будинок, літера «І-1» 



(заг. пл. 145,5 кв.м); (10320009) Житловий будинок, літера «Ї-1» (заг. пл. 116,5 кв.м); (10320010) Гуртожиток на 300 

місць, літера «Д-3» (заг. пл. 1559,9 кв.м); (10320011) КПП і ГП-15 (заг. пл. 45,0 кв.м); (10320012) Свинарник на 50 

голів, літера «И-1» (заг. пл. 950,7 кв.м); (10320013) Гараж на 3 автомобілі, літера «Ш-1» (заг. пл. 150,7 кв.м); 

(10320014) Продуктовий і речовий склад, літера «Й-2» (заг. пл. 1021,9 кв.м); (10320015) Баня-санпропускник, 

літера «М-2» (заг. пл. 810,4 кв.м); (10320016) Розчинно-бетонний вузол (заг. пл. 25,0 кв.м); (10320017) Арочна 

споруда (заг. пл. 70,0 кв.м); (10320018) Медична частина, літера «Л-1» (заг. пл. 545,7 кв.м); (10320019) 

Гуртожиток №2, літера «Г-3» (заг. пл. 1531,1 кв.м); (10320020) Міжзонне КПП, літера «Р-1» (заг. пл. 22,9 кв.м); 

(10320101) Крамниця по отоварці засуджених, літера «Ч-1» (заг. пл. 18,4 кв.м); (10320027) Дільниця резервного 

приготування їжі (заг. пл. 35,0 кв.м); (10320026) Розплідник собак, літера «К-1» (заг. пл. 150,9 кв.м); (10320100) 

Адміністративна будівля, літера «А-2» (заг. пл. 1239,6 кв.м); (10320022) Прогулянкові дворики (заг. пл. 25,0 

кв.м); (10320023) Прогулянкові дворики (заг. пл. 25,0 кв.м); (10320024) Прогулянкові дворики (заг. пл. 25 кв.м); 

(10320025) Прогулянкові дворики (заг. пл. 25,0 кв.м); (10320048) Літній табір для свиней (заг. пл. 32,0 кв.м); 

(10320047) Капличка, літера «Е-1» (заг. пл. 16,0 кв.м); (10310014) Склад «Кисловодськ», літера «О-1» (заг. пл. 608,1 

кв.м); (10320127) Спеціальне загородження (заг. пл. 716,0 кв.м); (10320028) Сміттєрозбірник (заг. пл. 4,0 кв.м); 

(10320029) Проїзна автодорога (заг. пл. 15000 пог.м); (10320030) Благоустрій території (заг. пл. 455,0 кв.м); 

(10320044) Артскважина, літера «Х-1» (заг. пл. 7,9 кв.м); (10320032) Резервуар води ( заг. пл. 15,0 кв.м); (10320033) 

Резервуар води (заг. пл. 15,0 кв.м); (10320034) Резервуар води (заг. пл. 15,0 кв.м); (10320035) Трансформаторна 

підстанція, літера «Ю-1» (заг. пл. 52,9 кв.м); (10320036) Станція обеззараження води, літера «С-1» (заг. пл. 131,8 

кв.м); (10320037) Водонапірна насосна станція, літера «Т-1» (заг. пл. 65,8 кв.м); (10320038) Проїзд і площадка 

житлової зони (заг. пл. 129,0 кв.м); (10320053) Площадка житлової зони (заг. пл. 58,0 кв.м); (10320040) 

Вертикальна планіровка житлової зони (заг. пл. 20,0 кв.м); (10320041) Вертикальна планіровка 

господарської зони (заг. пл. 60,0 кв.м); (10320043) Огорожа транспортної дільниці (120,0 пог.м); (10320031) 

Артскважина, літера «Ф-1» (заг. пл. 7,8 кв.м); (10320045) Огорожа караулу відділу охорони ( 26,0 пог.м); 

(10320046) Огорожа колони поселення (заг. пл. 20,0 кв.м); (10320042) Очисні споруди, літера «Щ-1» (заг. пл. 

106,9 кв.м); (10320048) Теплиця (заг. пл. 20,0 кв.м); (10330002) Прибудова з ремонту електродвигунів (заг. пл. 

15,0 кв.м); (10330003) Дільниця первинної обробки деревини (заг. пл. 99,0 кв.м); (10330004) Майстерня з 

ремонту автомобілів (заг. пл. 106,0 кв.м); (10330005) Дільниця обробки металу з кузнею (заг. пл. 159,0 кв.м) 

(далі – Об’єкт приватизації). 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: Львівська область, Стрийський р-н 

(колишній – Миколаївський), с. Держів, вул. Лесі Українки, 170. 

Назва балансоутримувача: Державна установа «Миколаївська виправна колонія (№50)» (код за 

ЄДРПОУ 14316971); юридична/фактична адреса: 81606, Львівська область, Стрийський р-н (колишній 

Миколаївський р-н), с. Заклад, вул. Стуса, 2; контактні дані: (03241) 52-143. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно),  

що розташоване за адресою: Львівська область, Стрийський р-н, с. Держів, вул. Лесі Українки, 170 



№ 
з/п  

Назва  

Заг. 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава виникнення права 
власності  

Форма  
власності 

та власник  

1  Склад 

«Кисловодськ», 

літера «П-1»  

1234,5  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

2  Гуртожиток № 3, 

літера «В-3» 

1607,8  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

3  КПП із штабом, 

літера «Ж-2»  

1484,6  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

4  Клуб їдальня, 

літера «Б-3»  

3133,9  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

5  Котельня, літера 

«Ц-1»  

223,8  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 



№ 
з/п  

Назва  

Заг. 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава виникнення права 
власності  

Форма  
власності 

та власник  

правосуддя  управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

юстиції 
України  

6  Гараж, літера «З-1»  293,8  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

7  Побутове 
приміщення, 

літера «У-1»  

23,6  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 

8права від 08.09.2021 № 9273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

8  Столярний цех   30,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

9  Житловий 
будинок, літера «І-

1»  

145,5  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

10  Житловий 
будинок, літера «Ї-

116,5  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

Державна 
форма 



№ 
з/п  

Назва  

Заг. 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава виникнення права 
власності  

Форма  
власності 

та власник  

1»  Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

11  Гуртожиток на 300 

місць, літера «Д-3»  

1559,9  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

12  КПП і ГП-15  45,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

13  Свинарник на 50 

голів, літера «И-1»  

950,7  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

14  Гараж на 3 
автомобілі  

150,7  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  



№ 
з/п  

Назва  

Заг. 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава виникнення права 
власності  

Форма  
власності 

та власник  

15  Продуктовий і 
речовий склад, 

літера «Й-2»  

1021,9  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

16  Баня-

санпропускник, 

літера «М-2»  

810,4  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

17  Розчинно-
бетонний вузол  

25,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»   

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

18  Арочна споруда  70,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

19  Медична частина, 

літера «Л-1» 

545,7  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

20  Гуртожиток № 2, 1531,1  2379397146230  Об’єкти не Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

Державна 
форма 



№ 
з/п  

Назва  

Заг. 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава виникнення права 
власності  

Форма  
власності 

та власник  

літера «Г-3»  використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

21  Міжзонне КПП, 

літера «Р-1»  

22,9  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

22  Крамниця по 
отоварці 
засуджених, 

літера «Ч-1»  

18,4  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

23  Дільниця 
резервного 
приготування їжі  

35,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

24  Розплідник собак, 

літера «К-1» 

150,9  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  



№ 
з/п  

Назва  

Заг. 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  
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Форма  
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та власник  

25  Адміністративна 
будівля, літера «А-

2»  

1239,6  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

26  Прогулянкові 
дворики  

25,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

27  Прогулянкові 
дворики  

25,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

28  Прогулянкові 
дворики  

25,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

29  Прогулянкові 
дворики  

25,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

30  Літній табір для 
свиней  

32,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

31  Капличка, літера 

«Е-1»  

16,0  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 



№ 
з/п  

Назва  

Заг. 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава виникнення права 
власності  

Форма  
власності 

та власник  

юстиції і 
правосуддя  

майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

юстиції 
України  

32  Склад 

«Кисловодськ», 

літера «О-1»  

608,1  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

33  Спеціальне 
загородження  

716,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

34  Сміттєзбірник  4,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

35  Проїзна 
автодорога  

15000 

пог.м  

 Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

36  Благоустрій 
території  

455, 0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

37  Артскважина, 

літера «Х-1»  

7,9  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 

Державна 
форма 
власності. 



№ 
з/п  

Назва  

Заг. 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава виникнення права 
власності  

Форма  
власності 

та власник  

юстиції і 
правосуддя  

майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Міністерство 
юстиції 
України  

38  Резервуар води  15,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

39  Резервуар води  15,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

40  Резервуар води  15,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»   

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

41  Трансформаторна 
підстанція літера 

«Ю-1»  

52,9  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

42  Станція 
обеззараження 
води, літера «С-1»  

131,8  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  



№ 
з/п  

Назва  

Заг. 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава виникнення права 
власності  

Форма  
власності 

та власник  

43  Водонапірна 
насосна станція, 

літера «Т-1»  

65,8  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

44  Проїзд і 
площадка 
житлової зони  

129,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

45  Площадка 
житлової зони  

58,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

46  Вертикальна 
планіровка 
житлової зони  

20,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

47  Вертикальна 
планіровка 
господарської 
зони  

60,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

48  Огорожа 
транспортної 
дільниці  

120,0 

пог.м  

 Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

49  Артскважина, 

літера «Ф-1»  

7,8  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 



№ 
з/п  

Назва  

Заг. 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава виникнення права 
власності  

Форма  
власності 

та власник  

юстиції і 
правосуддя  

майна на праві оперативного 
управління» Витяг з ДРРП на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

юстиції 
України  

50  Огорожа караулу 
відділу охорони  

26,0 

пог.м  

 Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

51  Огорожа колонії 
поселення  

20,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

52  Очисні споруди, 

літера «Щ-1»  

106,9  2379397146230  Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління». Витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 08.09.2021 № 273795501  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

53  Теплиця  20,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

54  Прибудова з 
ремонту 
електродвигунів  

15,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

55  Дільниця 
первинної 
обробки 
деревини  

99,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 



№ 
з/п  

Назва  

Заг. 
площа 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава виникнення права 
власності  

Форма  
власності 

та власник  

правосуддя  управління»  юстиції 
України  

56  Майстерня з 
ремонту 
автомобілів  

106,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

57  Дільниця 
обробки металу з 
кузнею  

159,0   Об’єкти не 

використовуються. 
Діяльність у сфері 
юстиції і 
правосуддя  

Наказ Міністерства юстиції 
України від 05.08.2021 № 2733/7 

«Про закріплення державного 
майна на праві оперативного 
управління»  

Державна 
форма 
власності. 
Міністерство 
юстиції 
України  

 

Відмості  
про земельні ділянки 

Назва   
Адреса  

розташування   

Площа 
земельної 
ділянки 

(га)  

Кадастровий 
номер  

земельної ділянки   

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки  

Форма власності, підстава на 
право користування  

земельною ділянкою, 
інформація про обтяження  

Земельна 
ділянка  

Львівська 
область, 

Стрийський р-н 

(колишній 

Миколаївський), 
Держівська рада  

0,7849  4623083600:06:000:0003  03.01 Для 
будівництва та 
обслуговування 
будівель 
органів держав-
ної влади та 
місцевого 
самоврядування 
для 
обслуговування 
території 
установи  

Державна форма власності. 
Право постійного 
користування земельною 
ділянкою державною 
установою «Миколаївська 

виправна колонія (№ 50)». 
Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого 
речового права від 20.09.2021 

№ 275546021 на підставі Дер-
жавного акта на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, серія 

ЯЯ №177929 від 25.07.2011 на 
підстав розпорядження 
голови Миколаївської 
райдержадміністрації № 13 від 

11.01.2011  

Земельна Львівська 14,7151  4623083600:06:000:0002  03.01 Для Державна форма власності. 



Назва   
Адреса  

розташування   

Площа 
земельної 
ділянки 

(га)  

Кадастровий 
номер  

земельної ділянки   

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки  

Форма власності, підстава на 
право користування  

земельною ділянкою, 
інформація про обтяження  

ділянка  область, 

Стрийський р-н 

(колишній 

Миколаївський), 
Держівська рада  

будівництва та 
обслуговування 
будівель 
органів держав-
ної влади та 
місцевого 
самоврядування 
для 
обслуговування 
території 
установи  

Право постійного 
користування земельною 
ділянкою державною 
установою «Миколаївська 

виправна колонія (№ 50)». 
Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого 
речового права від 20.09.2021 

№ 275546021 на підставі Дер-
жавного акта на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, серія 

ЯЯ №177928 від 25.07.2011 на 
підстав розпорядження 
голови Миколаївської 
райдержадміністрації № 13 від 

11.01.2011  

 

Договори оренди на Об’єкт приватизації та його складові частини станом на 31.12.2021 відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

Дата та час проведення аукціону: 10.03.2022. 
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 аук-

ціону. 

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

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

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

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

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



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

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону без умов – 17 116 000,00 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 8 558 000,00 грн (без ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 8 558 000,00 грн (без ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 1 711 600,00 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 855 800,00 грн (без ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 855 800,00 грн (без ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 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 аукціо-

нів розрахунків за придбані об’єкти: 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172. 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській 

та Волинській областях. 

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

Валюта рахунка – долари США та Євро. 

Рахунок: UA863223130000025203000000065 

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

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

SWIFT:EXBSUAUX. 



Код ЄДРПОУ: 42899921. 

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

Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts. 

Address: 4,Kopernika, Lviv, city,79007. 

Account: UA863223130000025203000000065. 

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

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine. 

SWIFT: EXBSUAUX. 

Code YeDRPOU: 42899921. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

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

9.00 до 18.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.45 за місцем його розташування за адресою: Львівська область, 

Стрийський р-н (колишній Миколаївський), с. Держів, вул. Лесі Українки, 170. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Ганачевський Назар Володимирович – заступник начальника з 

інтендантського та комунально-побутового забезпечення – начальник відділу інтендантського та 

господарського забезпечення державної установи «Миколаївська виправна колонія (№ 50)», голова 

комісії з реорганізації державної установи «Держівська виправна колонія (№ 110)», майор внутрішньої 

служби; тел. 097-712-28-29. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника,4, адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua. 

Контактна особа – Дідик Оксана Степанівна, телефон для довідок (032) 261-62-14, 

адреса ел. пошти: oksana.didyk@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: наказ Регіонального 

відділення від 07.02.2022 № 00363. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2022-01-28-000001-1. 

Період між аукціонами: 

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



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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 171 160,00 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 85 580,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 85 580,00 грн. 

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 – державного пакета акцій розміром 100 % 

статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Харківський електротехнічний 

завод «Трансзв’язок» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Харківський електротехнічний 

завод «Трансзв’язок» (далі – ПрАТ «Завод «Трансзв’язок»). 

Місцезнаходження товариства: м. Харків, вул. Достоєвського, 16. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 01056735. 

Розмір статутного капіталу товариства: 12 275 700,00 грн. 

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій розміром 100 % статутного капіталу 

приватного акціонерного товариства «Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок». 

Середньооблікова чисельність працівників: 97 осіб (станом на 01.10.2021). 
Основним видом діяльності відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців є виробництво іншого електричного устаткування (вид діяльності за КВЕД 

– 27.90). 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018 – 30.09.2021 – 58244,8 тис. грн, у тому числі 

експортної – 11012,2 тис. грн. 

Основна номенклатура продукції: виробництво апаратури автоматичної локомотивної сигналізації 

та контролю швидкості і перевірки пильності машиністів, апаратури тональних рейкових кіл, релейні 

шафи та стативи постів ЕЦ, апаратура числового кодового автоблокування, апаратура зв’язку, 

апаратура живлення та трансформатори для пристроїв СЦБ та зв’язку. 



Обсяг продукції  

(робіт, послуг) 

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

2018 р.  21498,0  20827,4  

2019 р.  18649,1  16949,6  

2020 р.  10885,0  9964,5  

9 місяців 2021 р.  7212,7  6236,8  

 

Основні показники  
господарської діяльності ПрАТ «Завод «Трансзв’язок»  

за три роки та останній звітний період 

№ 
з/п  

Показники  
Одиниця 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

9 місяців 

2021 р.  

1.  Активи (форма № 1, рядок 1300)  тис. грн  15971  16326  15720  13604  

1.1  Необоротні активи  тис. 
грн  

7819  7473  7571  7306  

1.1.1  Балансова вартість нематеріальних активів  тис. 
грн  

2256  2255  2254  2253  

1.1.2  Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій  тис. 
грн  

  88  88  

1.1.3  Балансова вартість основних засобів  тис. 
грн  

4897  4630  4647  4454  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. 
грн  

–  –  –  –  

1.2  Оборотні активи  тис. 
грн  

8152  8853  8149  6298  

1.2.1  запаси  тис. 
грн  

3182  3136  3527  3656  

1.2.2  сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 

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

тис. 
грн  

4505  5393  4290  1655  

1.2.3  Гроші (форма № 1, рядок 1165)  тис. 
грн  

401  190  90  627  

2.  Пасиви  тис. грн  15971  16326  15720  13604  

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

7161  7076  4886  966  

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



№ 
з/п  

Показники  
Одиниця 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

9 місяців 

2021 р.  

грн  

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

8810  9249  10833  12637  

2.3.1  поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, 

рядок 1695 - 1660 - 1665 - 1670)  

тис. 
грн  

7100  7374  10248  12354  

2.4  Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за:  тис. 
грн  

4342  5562,6  7139,9  7598,3  

2.4.1  розрахунками з оплати праці  тис. 
грн  

4342  5562,6  6697,3  7598,3  

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  26480  25047  17314  12989  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  тис. 
грн  

21498  18649  10885  7213  

3.2  Інші операційні доходи  тис. 
грн  

4894  6267  6081  5486  

3.3  Інші фінансові доходи  тис. 
грн  

–  –  –  –  

3.4  Інші доходи  тис. 
грн  

88  131  348  290  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн  26278  25030  19681  16909  

4.1  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  тис. 
грн  

19988  16359  11357  9406  

4.2  Адміністративні витрати  тис. 
грн  

3083  4691  5641  4533  

4.3  Витрати на збут  тис. 
грн  

247  481  254  208  

4.4  Інші операційні витрати  тис. 
грн  

2956  3476  2407  2739  

4.5  Інші витрати  тис. 
грн  

4  23  22  23  



№ 
з/п  

Показники  
Одиниця 

виміру  
2018 р.  2019 р.  2020 р.  

9 місяців 

2021 р.  

4.6  Витрати з податку на прибуток  тис. 
грн  

–  –  –  –  

5.  Чистий прибуток (збиток) +,-  тис. грн  202  17  -2367  -3920  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  149  136  117  97  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн  9505,5  8997,7  8436,5  6594,80  

8.  Середньомісячна заробітна плата  грн  5316,3  5513,3  6008,9  7554,2  

 

Станом на 30.09.2021: 

Прострочена кредиторська заборгованість – 7598,3 тис. грн, а саме заборгованість по сплаті податку 

доходів фізичних осіб. 

Відомості про об’єкт 

(нерухоме майно) 

Назва  

А
др

ес
а  

ро
зт

аш
ув

ан
ня

  

Загальна 
площа, 

(м2)  

Реєстраційний 
номер  

Функціональне призначення  

П
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ав

а  
ви
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кн
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ня
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вл
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ст

і   

Форма власності 
та власник  

Нежитлова будівля літ. 

«А-3» (машинолічильна 

станція та бухгалтерія)   
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1545,4  

24424038  

1220.5 Адміністративно-
побутові будівлі 
промислових підприємств  
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23
.0
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01
  

Державна; 

Корпоративна; 
ВАТ Харківський 
електротехнічний 
завод 

«Трансзв’язок» 

*.Витяг про 
реєстрацію права 
власності на 
нерухоме майно 
від 20.08.2008 

№ 19958971  

Нежитлова будівля літ. 

«Б-2» (будівля столової)  

1347,8  
24424038  

1230.4 Їдальні, кафе, 

закусочні та т. ін.  

Нежитлова будівля літ. 

«В-1» (душові, медпункт, 

фотолабораторія, корпус 
заготівельної дільниці 
цеху №5)   

776,4  

24424038  

1220.5 Адміністративно-
побутові будівлі 
промислових підприємств  

Нежитлова будівля літ. 

«Г-3-4» (виробничий 

корпус №3)   

8464,6  

24424038  

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної 
промисловості  

Нежитлова будівля літ. 

«Д-1» (виробничий корпус 

деревообробного цеху)   

1129,9  

24424038  

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної 
промисловості  

Нежитлова будівля літ. 1124,3  24424038  1251.1 Будівлі підприємств 



«Е-1» (виробничий корпус 

ремонтно-механічного 

цеху)   

машинобудування та 
металообробної 
промисловості  

Нежитлова будівля літ. 

«Ж-1» (будівля конькового 

типу)   

1108,2  

24424038  

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної 
промисловості  

Нежитлова будівля літ. 

«З-1» (компресорна заводу)   

94,3  

24424458  

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної 
промисловості  

Державна; 

Корпоративна; 
ВАТ Харківський 
електротехнічний 
завод 

«Трансзв’язок» *. 
Витяг про 
реєстрацію права 
власності на 
нерухоме майно 
від 20.08.2008 

№ 19959416  

Нежитлова будівля літ. 

«И-1» (Приміщення для 

литьйової машини)   

294,9  

24424458  

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної 
промисловості  

Нежитлова будівля літ. 

«К-1» (прохідна заводу)  

69,1  

24424458  

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної 
промисловості  

Нежитлова будівля літ. 

«Л-2» (виробничий корпус 

№1)   

м
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4973,3  

24424458  

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної 
промисловості  
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Державна; 

Корпоративна; 
ВАТ Харківський 
електротехнічний 
завод 

«Трансзв’язок» *. 
Витяг про 
реєстрацію права 
власності на 
нерухоме майно 
від 20.08.2008 

№19959416  

Нежитлова будівля літ. 

«М-2» (виробничий корпус 

№2 з добудовами) **  

3293,1  

24424458  

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної 
промисловості  

Нежитлова будівля літ. 

«Н-1» (споруда автогаража, 
сховище для зберігання 
металу)  

965,5  

24424458  

1242.1 Гаражі наземні  

Нежитлова будівля літ. 

«О-3» (центральна 

котельна, сховище 
неприкосновенного 
запасу, цех переробки, 
приміщення гибочної 
машини)   

2001,3  

24501147  

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної 
промисловості  

Державна; 

Корпоративна; 
ВАТ Харківський 
електротехнічний 
завод 

«Трансзв’язок» *. 
Витяг про 
реєстрацію права 
власності на 
нерухоме майно 
від 28.08.2008 

Нежитлова будівля літ. 

«П-1» (еклектропідстанції 

№100)   

127,0  

24501147  

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної 
промисловості  



Нежитлова будівля літ. 

“Р-1» (сховище для 
зберігання 
вимірювальних приладів)  

63,0  

24501147  

1252.8 Склади універсальні  № 20033544  

Нежитлова будівля літ. 

«Т-1» (каса)   

21,5  

24501147  

1220.9 Будівлі для 
конторських та 
адміністративних цілей 
інші  

Нежитлова будівля літ. 

«У-1» (ангар інв. №180)  

484,4  
24501147  

1252.9 Склади та сховища 
інші  

Нежитлова будівля літ. 

«Ф» (ангар інв. №180А)  

546,1  
24501147  

1252.9 Склади та сховища 
інші  

Нежитлова будівля літ. 

«Ц-1» (виробничий корпус 
інструментального цеху з 
термовідділенням та 
кузнею)   

1112,3  

24501147  

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної 
промисловості  

Нежитлова будівля літ. 

«Ч-4» (заводоуправління, 

конструкторсько-
технологічна служба 
заводу)  
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896,6  

24501147  

1220.5 Адміністративно-
побутові будівлі 
промислових підприємств  
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Державна; 

Корпоративна; 
ВАТ Харківський 
електротехнічний 
завод 

«Трансзв’язок» *. 
Витяг про 
реєстрацію права 
власності на 
нерухоме майно 
від 28.08.2008 

№ 20033544  

Нежитлова будівля літ. 

«Ш-1» (виробничий 

корпус цеху покриття)   

871,0  

24501147  

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної 
промисловості  

Нежитлова будівля літ. 

«Х-3» (сховище для 
зберігання готової 
продукції і матеріалів) **  

2179,1  

24547044  

1252.8 Склади універсальні  Державна; 

Корпоративна; 
ВАТ Харківський 
електротехнічний 
завод 

«Трансзв’язок» *. 
Витяг про 
реєстрацію права 
власності на 
нерухоме майно 
від 02.09.2008 

№ 20081577  

Нежитлова будівля літ. 

«Ю-1» (підсобний корпус)   

1325,8  

24547044  

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної 
промисловості  

Нежитлова будівля літ. 

«Я-1» (спецчастина заводу)   

57,5  

24547044  

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної 
промисловості  



Нежитлова будівля літ. 

«АА» (сховище для 
зберігання виробів з 
гуми)   

39,3  

24547044  

1252.8 Склади універсальні  

Нежитлова будівля літ. 

«АБ-1» (сховище 
лакокрасочних 
матеріалів і гуми)   

372,1  

24547044  

1252.8 Склади універсальні  

Нежитлова будівля літ. 

«АВ-1» (сховище 

будматеріалів)   

219,7  

24547044  

1252.8 Склади універсальні  

Нежитлова будівля літ. 

«АГ-1» (насосна станція 

артсвердловини)   

14,2  

24547044  

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної 
промисловості  

Нежитлова будівля літ. 

«Щ-2» (південна прохідна 

заводу)   

318,5  

24547044  

1220.9 Будівлі для 
конторських та 
адміністративних цілей 
інші  

Нежитлова будівля літ. 

«Э-1» (газорозподільний 

пункт)  

11,9  

24547044  

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної 
промисловості  

 

* Згідно зі статутом ПрАТ «Завод «Трансзв’язок», затвердженим наказом Міністерства 

інфраструктури від 30.11.2018 № 578, ПрАТ «Завод «Трансзв’язок» є новим найменуванням ВАТ «Харківський 

електротехнічний завод «Трансзв’язок». 

** Нежитлові будівлі перебувають в податковій заставі. Обтяжувач: Головне управління ДПС у 

Харківській області (код ЄДРПОУ 43143704) по нежитловій будівлі літ. «М-2», обтяжувач: Східна 

об’єднана державна податкова інспекція м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області 

(код ЄДРПОУ 39858581)по нежитловій будівлі літ. «Х-3». 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 
земель-

ної 
ділянки 

(м2)  

Кадастровий 
номер земельної 

ділянки  

Цільове призначення 
земельної ділянки  

Форма власності, 
підстава на право 

користування 
земельною ділянкою, 

інформація про 
обтяження  

Земельна 
ділянка  

м. Харків, 

вул. Достоєвського, 

85224  6310138800:12:001:0005  Землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, 

Державний акт на 
право постійного 
користування 



Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 
земель-

ної 
ділянки 

(м2)  

Кадастровий 
номер земельної 

ділянки  

Цільове призначення 
земельної ділянки  

Форма власності, 
підстава на право 

користування 
земельною ділянкою, 

інформація про 
обтяження  

16  енергетики, оборони та 

іншого призначення, для 
експлуатації та 
обслуговування 
нежитлових будівель  

земельною ділянкою 
від 22.12.2009 серія ЯЯ 

№319681  

 

Перелік державного майна,  
яке не увійшло до статутного капіталу товариства  

та обліковується на його балансі 

Назва  Адреса розташування  Інвентарний номер  Площа, м2  

Склад ЛМК  –  100  960,4  

Житловий будинок  м. Харків, в’ізд Достоєвського, 33  5114  461,7  

Житловий будинок  м. Харків, в’ізд Достоєвського, 34  5115  588,2  

Житловий будинок  м. Харків, в’ізд Достоєвського, 35  5116  329,7  

 

Перелік майна, яке передане в оренду за адресою:  

м. Харків, вул. Достоєвського, 16 (станом на 01.02.2022) 

№ 
з/п  

Орендар  Назва об’єкта оренди  
Орендована 

площа (м2)  

Цільове 
призначення оренди  

Реквізити договору 
оренди  

та термін його дії  

Орендна 
плата, 

грн  

1  ФО-П Віталій 
Григор  

Частина нежитлового 
приміщення «підсобний 

корпус» літ. «Ю-1»  

30,9  Склад  Договір оренди від 

20.09.2021 №130. Термін 
дії договору оренди 
до 31.12.2021*  

1 486,29  

2  ФО-П Іванюк 
Віталій Ігорович  

Частина нежитлового 
приміщення «будівлі 

столової» літ. «Б-2»   

68,9  Склад  Договір оренди від 

01.06.2019 №111. Термін 
дії договору оренди 
до 31.05.2022  

2 845,63  

3  ФО-П Володимир 
Попов  

Частина нежитлового 
приміщення «будівля 

конькового типу» літ. «Ж-

1»  

150,8  Виробництво 
гумових виробів  

Договір оренди від 

01.06.2015 №10. Термін 
дії договору оренди 
до 31.05.2022  

5 006,31  



№ 
з/п  

Орендар  Назва об’єкта оренди  
Орендована 

площа (м2)  

Цільове 
призначення оренди  

Реквізити договору 
оренди  

та термін його дії  

Орендна 
плата, 

грн  

4  ТОВ «Прайм 

Снек»  

Частина нежитлового 
приміщення «душові, 

медпункт, 

фотолабораторія, корпус 
заготівельної дільниці 
№5» літ. «В-1»  

317,5  Переробка 
молока, 
виробництво 
масла та сиру  

Договір оренди від 

01.05.2016 №48. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

17 073,00  

5  ФО-П Канівець 
Михайло  

Частина нежитлового 
приміщення 

«заводоуправління, 

конструкторсько-

технологічна служба» 

літ. «Ч-4»  

137,5  Виробництво 
текстильного 
товару  

Договір оренди від 

13.11.2017 №81. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

6 101,33  

6  ТОВ «Відформа»  Частина нежитлового 
приміщення «сховище 
для зберігання готової 
продукції» літ. «Х-3»  

36,7  Склад  Договір оренди від 

01.01.2021 №127. Термін 
дії договору оренди 
до 31.12.2021*  

3 430,35  

7  ТОВ «Спільне 
підприємство 

«Украгропродукт»  

Частина нежитлового 
приміщення «будівля 

конькового типу» літ. «Ж-

1» та навіс  

150,0(навіс) 

482,9 

Виробництво 
борошномельно-

круп’яної 
промисловості  

Договір оренди від 

01.03.2016 №45. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

20 

639,00  

8  ТОВ «Спільне 
підприємство 

«Украгропродукт»  

Частина нежитлового 
приміщення «Ангар-180» 

літ. «У-1»  

484,4  Виробництво 
борошномельно-

круп’яної 
промисловості  

Договір оренди від 

01.03.2016 №45(додаток 

до договору). Термін 
дії договору оренди 
до 31.05.2022  

16 426,42  

9  ФО-П Конюшняк 
Олег  

Частина нежитлового 
приміщення 

«виробничий корпус 

ремонтно-механічного 

цеху №6» літ. «Е-1»  

152,0  Лиття легких 
кольорових 
металів  

Договір оренди від 

01.07.2015 №14. Термін 
дії договору оренди 
до 30.06.2022  

6 105,72  

10  ТОВ «Акварайз»  Частина нежитлового 
приміщення 

«виробничий корпус №1» 

літ. «Л-2»  

1262,7  Виробництво 
пластмасових 
виробів  

Договір оренди від 

01.10.2014 №1. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

45 195,22  

11  ТОВ «Абрис-Арт»  Частина нежитлового 
приміщення «металевий 

66,12  Склад  Договір оренди від 

01.01.2017 №60. Термін 
дії договору оренди 

2 949,94  



№ 
з/п  

Орендар  Назва об’єкта оренди  
Орендована 

площа (м2)  

Цільове 
призначення оренди  

Реквізити договору 
оренди  

та термін його дії  

Орендна 
плата, 

грн  

склад МЛК»  до 31.03.2022  

12  ФО-П 
Калашніков 
Сергій  

Частина нежитлового 
приміщення «підсобний 

корпус» літ. «Ю-1»  

349,6  Виробництво 
інших меблів  

Договір оренди від 

01.10.2018 №106. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

20 939,24  

13  ФО-П Мозговой 
Юрій  

Частина нежитлового 
приміщення «південна 

прохідна заводу» літ. «Щ-

2»  

59,0  Офіс  Договір оренди від 

01.12.2018 №107. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

5 353,00  

14  ФО-П Хоменко 
Сергій  

Частина нежитлового 
приміщення 

«приміщення для 

літьйової машини» літ. 

«И-1»  

49,2  Виробництво 
меблів для 
офісів і 
підприємств 
торгівлі  

Договір оренди від 

06.05.2020 №120. Термін 
дії договору оренди 
до 05.05.2022  

2 930,95  

15  ТОВ «Тім Пабліш 

груп»  

Частина нежитлового 
приміщення 

«заводоуправління, 

конструкторсько-

технологічна служба» 

літ. «Ч-4»  

126,1  Виробництво 
інших меблів 73,7 

кв. м.; 
видавництво 
книг 49,8 кв. м.  

Договір оренди від 

01.11.2020 №126. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

4 788,11  

16  ФО-П Верещагін 
Андрій  

Частина нежитлового 
приміщення «південна 

прохідна» літ. «Щ-2»  

23,9  Виробництво 
взуття  

Договір оренди від 

01.06.2006 №06. Термін 
дії договору оренди 
до 31.05.2022  

838,77  

17  ФО-П Олійник 
Олександр  

Частина нежитлового 
приміщення «сховище 
для зберігання готової 
продукції» літ. «Х-3»  

647,0  Виробництво 
інших виробів із 
пластмас  

Договір оренди від 

11.01.2016 №42. Термін 
дії договору оренди 
до 10.12.2021*  

25 702,58  

18  ФО-П Юшко 
Сергій  

Частина нежитлового 
приміщення «душові, 

медпункт, 

фотолабораторія, корпус 
заготівельної дільниці 
№5» літ. «В-1»  

179,8  Виробництво 
інших меблів  

Договір оренди від 

01.04.2018 №93. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

11 255,36  

19  ФО-П 
Нікульченко 

Частина нежитлового 
приміщення «будівля 

101,9  Склад  Договір оренди від 

01.02.2019 №109. Термін 
4 121,89  



№ 
з/п  

Орендар  Назва об’єкта оренди  
Орендована 

площа (м2)  
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оренди  

та термін його дії  

Орендна 
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грн  

Костянтин  столової» літ. «Б-2»  дії договору оренди 
до 31.12.2021*  

20  ФО-П Гавриш 
Віталій  

Частина нежитлового 
приміщення «підсобний 

корпус» літ. «Ю-1»  

23,0  Виробництво 
інших меблів  

Договір оренди від 

01.10.2020 №124. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

1 791,04  

21  ФО-П Фальченко 
Євген  

Частина нежитлового 
приміщення «будівля 

столової» літ. «Б-2»  

487,45  Пошив одягу  Договір оренди від 

01.08.2019 №114. Термін 
дії договору оренди 
до 31.12.2021*  

21 271,54  

22  ФО-П 
Солонецький 
Артем  

Частина нежитлового 
приміщення «підсобний 

корпус» літ. «Ю-1»  

115,8  Виробництво 
спортивних 
товарів  

Договір оренди від 

01.04.2021 №129. Термін 
дії договору оренди 
до 31.12.2021*  

4 642,94  

23  ПП «Риф-М»  Частина нежитлового 
приміщення «будівля 

конькового типу» літ. «Ж-

1»  

38,4  Виробництво 
інших гумових 
виробів  

Договір оренди від 

01.10.2017 №74. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

2 209,13  

24  ФО-П Сергій 
Силенко  

Частина нежитлового 
приміщення «південна 

прохідна» літ. «Щ-2»  

38,4  Побутові 
послуги (ремонт 
меблів і 
домашнього 
начиння)  

Договір оренди від 

01.11.2019 №117. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

1 890,00  

25  ФО-П Мороз 
Олександр  

Частина нежитлового 
приміщення «підсобний 

корпус» літ. «Ю-1»  

26,6  Переробка 
пряних, 
ароматичних 
культур  

Договір оренди від 

15.03.2021 №128. Термін 
дії договору оренди 
до 31.12.2021*  

1 066,59  

26  ФО-П Сергій 
Федоріщев  

Частина нежитлового 
приміщення «південна 

прохідна» літ. «Щ-2»  

47,4  Виробництво 
рибацького 
приладдя  

Договір оренди від 

01.02.2019 №109. Термін 
дії договору оренди 
до 31.12.2021*  

2 351,00  

27  ФО-П Степан 
Ванхальський  

Частина нежитлового 
приміщення 

«приміщення для 

літьйової машини» літ. 

«И-1»  

26,5  Побутові 
послуги (ремонт 
меблів і 
домашнього 
начиння)  

Договір оренди від 

01.01.2021 №61. Термін 
дії договору оренди 
до 31.12.2021*  

880,61  

28  ФО-П Володимир Частина нежитлового 22,7  Офіс  Договір оренди від 826,34  



№ 
з/п  
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Лимар  приміщення 

«машинолічільна станція 

та бухгалтерія» літ. «А-3»  

01.12.2015 №22. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

29  ФО-П Володимир 
Лимар  

Частина нежитлового 
приміщення 

«виробничий корпус 

ремонтно-механічного 

цеху №6» літ. «Е-1»  

41,8  Виробництво 
виробів із 
пластмас  

Договір оренди від 

01.12.2015 №24. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

1 354,25  

30  ФО-П Володимир 
Лимар  

Частина нежитлового 
приміщення «душові, 

медпункт, 

фотолабораторія, корпус 
заготівельної дільниці 
№5» літ. «В-1»  

120,0  Виробництво 
виробів із 
пластмас  

Договір оренди від 

07.11.2017 №87. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

3 886,08  

31  ТОВ «Спец-

комплект»  

Частина нежитлового 
приміщення «споруда 

автогаража, сховище для 

зберігання металу» літ. 

«Н-1» площею 42,8 кв.м, та 
частина нежитлового 
приміщення «склад 

двухблочний» «АВ-1» 

площею 24,6 кв. м.  

67,4  Склад  Договір оренди від 

01.10.2021 №131. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

2 114,70  

32  ФО-П Світлана 
Моісеєнко  

Частина нежитлових 
приміщень «блок 

підсобних приміщень» 

літ. «С-1» площею 99,1 кв. 

м, 

«машинолічильнастанція 

та бухгалтерія» літ. «А-

3»площею 15,1 кв. м, та 

«склад двухблочний» літ. 

«АД-1» площею 32,2 кв. м  

146,4  Лиття легких 
кольорових 
металів  

Договір оренди від 

01.10.2007 №09. Термін 
дії договору оренди 
до 03.06.2022  

5 302,00  

33  ФО-П Зубар 
Всеволод  

Частина нежитлового 
приміщення 

«виробничий корпус 

244,6  Виробництво 
меблів  

Договір оренди від 

01.06.2018 №100. Термін 
дії договору оренди 

11 296,75  



№ 
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Орендована 
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ремонтно-механічного 

цеху №6» літ. «Е-1»  

до 31.05.2022  

34  ФО-П Володимир 
Пранчук  

Частина нежитлового 
приміщення 

«виробничий корпус 

ремонтно-механічного 

цеху №6» літ. «Е-1»  

320,5  Виробництво 
п.л.м.т. листів, 
труб і профілів з 
пластмас  

Договір оренди від 

01.06.2015 №12. Термін 
дії договору оренди 
до 31.05.2022  

11 926,74  

35  ФО-П 
ІндєйкінВячеслав  

Частина нежитлового 
приміщення «склад 

ЛМК» літ. «А-1»  

958,7  Виробництво 
тканин  

Договір оренди від 

15.06.2020 №121. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

21 570,75  

36  ФО-П 
ІндєйкінВячеслав  

Частина нежитлового 
приміщення 

«виробничий корпус 

деревообробного цеху» 

літ. «Д-1»  

483,3  Текстильна 
промисловість  

Договір оренди від 

15.06.2019 №112. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

15 798,00  

37  ФОП Юрій 
Петренко  

Частина нежитлового 
приміщення 

«виробничий корпус 

деревообробного цеху» 

літ. «Д-1»  

56,7  Виробництво 
виробів з паперу 
та картону  

Договір оренди від 

01.06.2015 №09. Термін 
дії договору оренди 
до 30.11.2021*  

2 226,18  

38  ФОП Шилов 
Олексій  

Частина нежитлового 
приміщення «душові, 

медпункт, 

фотолабораторія, корпус 
заготівельної дільниці 
№5» літ. «В-1» площею 122,4 

кв. м, та «машинолічільна 

станція та бухгалтерія» 

літ. «А-3» площею 15,9 кв. 

м.  

138,3  Механічне 
оброблення 
металевих 
виробів  

Договір оренди від 

01.08.2015 №15. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

5 770,69  

39  ФОП Комишан 
Андрій  

Частина нежитлового 
приміщення 

«виробничий корпус 

деревообробного цеху» 

літ. «Д-1»  

155,2  Текстильна 
промисловість  

Договір оренди від 

01.12.2019 №118. Термін 
дії договору оренди 
до 31.03.2022  

5 073,00  
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40  ФОП Овчінніков 
Валерій  

Частина нежитлового 
приміщення 

«виробничий корпус 

деревообробного цеху» 

літ. «Д-1»  

358,5  Виробництво 
будівельних 
матеріалів  

Договір оренди від 

01.03.2021 №119. Термін 
дії договору оренди 
до 31.12.2021*  

11 507,82  

41  ПП «БІО ТЕХ 

АКТИВ»  

Частина нежитлового 
приміщення 

«виробничий корпус 

цеху №2 з добудовами» 

літ. «М-2»  

244,3  Виробництво 
пестицидів та 
іншої 
агрохімічної 
продукції  

Договір оренди від 

01.08.2021 №105. Термін 
дії договору оренди 
до 31.12.2021*  

8 682,29  

 

* ПрАТ «Завод «Трансзв’язок» здійснює заходи щодо продовження терміну дії договорів оренди до 

31.03.2022. 

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

розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежі. 

1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2020 рік (згідно з формою № 2-ТП 

(повітря) річна) усього по підприємству – 2,98 т. 

(тонн, з трьома десятковими знаками) 

Код забруднюючих речовин і 
парникових газів  

Найменування забруднюючих речовин  
і парникових газів  

Кількість викинутих в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин і 

парникових газів  

А  Б  1  

03000  Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок  

0,738  

05000  Діоксид та інші сполуки сірки  0,002  

06000  Оксид вуглецю  0,161  

11000  Неметанові леткі органічні сполуки 

(НМЛОС)  
2,079  

00000  Всього по підприємству (без урахування 

діоксиду вуглецю)  

2,98  

 

2. Утворення відходів за 2020 рік (згідно з формою №1-відходи (річна) усього по ПрАТ «Завод 

«Трансзв’язок» – 43,284 т. 

(тонн, з трьома десятковими знаками) 



Найменування 
відходів  

Брухт чорних 
металів дрібний 

інший  

Лампи люмінесцентні та відходи, які 

містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані  

Брухт кольорових 
металів дрібний 

інший  

Брухт та відходи 
сплавів мідно 

цинкованих (латуні)  

Утворилося 
відходів 
протягом року  

42,910  0,010  0,206  0,158  

Передано 
відходів 
на сторону – 
усього  

42,910  0,010  0,206  0,158  

у тому числі      

для утилізації  42,910  0,010  0,206  0,158  

 

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

сплачено усього – 1,03 тис. грн., у т. ч.: 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 1,03 

тис. грн; 

4. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 березня 2022 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 державного пакета акцій ПрАТ «Завод «Трансзв’язок» у кількості 49 102 800 (сорок дев’ять 

мільйонів сто дві тисячі вісімсот) штук, що становить 100 % статутного капіталу товариства, 

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

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

визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 

травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Завод «Трансзв’язок» 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. 

Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Завод «Трансзв’язок», що є випущеними у 

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

депозитарній установі. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 12 275 700,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 6 137 850,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 6 137 850,00 грн. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1 227 570,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 613 785,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 613 785,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ:  

покупець державного пакета акцій ПрАТ «Завод «Трансзв’язок» розміром 100 % статутного капіталу 

товариства (далі – пакет акцій) з дати переходу права власності на пакет акцій зобов’язаний забезпечити: 

збереження основного виду діяльності товариства протягом 1 року; 

погашення протягом шести місяців заборгованості ПрАТ «Завод «Трансзв’язок» із заробітної плати, 

перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до 

покупця права власності на пакет акцій; 

недопущення звільнення працівників ПрАТ «Завод «Трансзв’язок» з ініціативи нового власника чи 

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

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

протягом шести місяців; 

фінансування охорони праці в ПрАТ «Завод «Трансзв’язок» відповідно до вимог статті 19 Закону 

України «Про охорону праці» протягом 1 року. 

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 Харківській області 

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ  

Код ЄДРПОУ 44223324 

Призначення платежу: (обов’язково вказувати) 

в іноземній валюті: 

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

ЄДРПОУ 44223324 

Валюта рахунка – USD  

№ рахунка: UA243510050000025200867496000 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. 

SWIFT–код: KHABUA2K 

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

SWIFT–код: BNPAUS3N 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

м. Харків, вул. Достоєвського, 16. Контактна особа: Майоров Віталій Іванович, тел. (095) 573-80-69. 

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) 700-77-73. 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, – Гетьман А. С., 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 можна отримати шляхом укладання договору з органом 

приватизації щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об’єкт 

приватизації. 



5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 08.02.2022 

№ 00317. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-28-000002-1. 

Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 122 757,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 61 378,50 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 61 378,50 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. 


