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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 – об’єкта соціально-

культурного призначення – їдальні № 23 на 200 посадочних місць з майном у кількості 16 од., 

що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 

86 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: їдальня № 23  

на 200 посадочних місць з майном у кількості 16 одиниць. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 86. 

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

(код за ЄДРПОУ 00191000), адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 50026, телефон (056) 407-

73-01. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Будівля 

їдальні 

№ 23 

літ. А-2  

Дніпропетровська 

обл., м. Кривий 

Ріг, 

вул. Широківське 

шосе, 86  

1795,1  2082141412110  1230.4 – 

Їдальні, кафе, 

закусочні та 

т. ін.  

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

про реєстрацію права 

власності від 

02.06.2020, індексний 

номер 211134672  

Державна, в 

особі Фонду 

державного 

майна 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

00032945)  

 

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

двоповерхова окремо розташована будівля їдальні № 23 літ. А-2 загальною площею 1795,1 м2 з 

підвалом під. А-2, прибудовою літ. а-1, ґанками літ. а, а1, а2. Рік побудови – 1973, фундамент – 

з/бетон, стіни – цегла, перекриття – з/бетон, покрівля – руберойд. Будівля обладнана системами 

опаленням, водопостачання, каналізації, освітлення; 

електрична пекарська шафа (3 од.): рік випуску – 1983, потужність – 15,6 Вт, габарити – 

1200х1040х1630 мм; 

шафа жарова: рік випуску – 1986, споживча потужність – 1,2 кВт, габарити – 500х800х1500 мм; 

привід універсальний електричний: рік випуску – 1988, габарити – 310х310х305 мм, 

продуктивність – 75 кг/рік, електродвигун – 1410/2730 об.хв.; 

розподільчий щиток напругою 380 Вт, складається з 6 панелей, у т. ч. 2 ввідні та 1 секційна, 3 

відхідні, струм – 600 А; 

ліфт магазинний шафовий: рік випуску – 1972, вантажопідйомність – 150 кг, швидкість – 0,25 

м/сек, розмір кабіни – 900х650х1000 мм, потужність – 1 кВт; 

ліфт вантажний тротуарний: рік випуску – 1968, вантажопідйомність – 0,5 т, висота піднімання – 6 

м, швидкість – 0,17 м/сек, потужність двигуна – 4,5 кВт, габарити площадки – 1000х1500 мм; 

сковорода електрична: рік випуску – 1980, габарити – 1220х850х880 мм, споживча потужність – 

7,2 кВт; 



машина для розкатування тіста: рік випуску – 1982, споживча потужність – 0,55 кВт, габарити – 

1050х750х1200 мм; 

машина тістомісильна: рік випуску – 1983, ємність діжки – 140 л, електродвигун потужністю – 1,1 

кВт, габарити – 1160х840х1000 мм; 

шафа холодильна: рік випуску – 1983, охолоджувальний об’єм – 1,6 м3, потужність – 0,5 кВт, 

габарити – 1920х1960х970 мм; 

камера холодильна: рік випуску – 1984, потужність – 0,715 кВт, внутрішній об’єм – 5,85 м3; 

холодильна камера: рік випуску – 1988, потужність – 1,1 кВт, завантаженість – 600 кг, габарити – 

2070х1990х2170 мм; 

холодильна машина: рік випуску – 1988, потужність – 2,2 кВт, габарити – 934х554х577 мм; 

машина тістозмішувальна: рік випуску – 1990, продуктивність – 475 кг/рік, місткість – 140 л, 

габарити – 1225х850х1100 мм. 

Право власності на об’єкт зареєстровано 27.05.2020. Реєстраційний номер об’єкта 2092141412110. 

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

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 30 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 

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

ного аукціону. 

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

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

№ 23 на 200 посадочних місць з майном у кількості 16 од., що розташований за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 86 та перебуває на балансі АТ 

«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000), здійснюється відповідно 

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

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

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

року № 432 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

продаж на аукціоні з умовами – 2 980 173,00 грн (без урахування ПДВ); 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 490 086,50 грн (без урахування ПДВ); 

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

цінових пропозицій – 1 490 086,50 грн (без урахування ПДВ) 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

продаж на аукціоні з умовами – 298 017,30 грн (без урахування ПДВ); 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 149 008,65 грн (без урахування ПДВ); 

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

цінових пропозицій – 149 008,65 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

 

 

 

 

 



УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець об’єкта соціально-культурного призначення – їдальні № 23 на 200 посадочних місць з 

майном у кількості 16 одиниць з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації 

зобов’язаний: 

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

років; 

протягом 30 календарних днів компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду 

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

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

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

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

продажу) в сумі 9 000,00 грн (дев’ять тисяч грн 00 коп.). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок № UA958201720355549003000055549 

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

області. 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок № UA748201720355219003000055549. 

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

області. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

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

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

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

з організатором аукціону за місцем розташування об’єкта. 

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

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

dkp_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 

від 17.11.2021 № 12/01-231-РП. 

Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-08-000003-2. 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів; 



Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 29 801,73 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 14 900,87 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 14 900,87 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 Дніпропетровській, Запорізькій 

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

нежитлової будівлі у складі: адміністративна будівля літера «Б-3» загальною площею 

3028,9 м2, гараж літера «В-1» площею 149,5 м2,  

що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Токмак, вул. Дружби, 230 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля у складі: адміністративна будівля 

літера «Б-3» загальною площею 3028,9 м2, гараж літера «В-1» площею 149,5 м2. 

Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Токмак, вул. Дружби, 230. 

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  

Нежитлова 

будівля у 

складі: адмі-

ністративна 

будівля 

літера «Б-3» 

загальною 

площею 

3028,9 м2, 

гараж літера 

«В-1» 

площею 

149,5 м2   

Запорізька 

обл., 

м. Токмак, 

вул. Дружби, 

230  

3178,4  1189894323110  1220.1 – 

Будівлі 

органів дер-

жавного та 

місцевого 

управління  

Витяг з Державного 

реєстру речових 

порав на нерухоме 

майно про реєстрацію 

права власності, 

індексний номер 

149512418 від 

14.12.2018; свідоцтво 

про право власності 

на нерухоме майно 

від 06.12.2004 серія 

САА № 217135  

Державна, 

Державна 

служба 

статистики 

України 

(код за 

ЄДРПОУ 

37507880)  

 

Об’єкт приватизації – нежитлова будівля з прилеглим гаражем, розташована в центральній частині 

вулиці Дружби міста Токмак. В зоні пішохідної доступності розташовані міська рада, міська лікаря, 

шкільні та дошкільні заклади, підприємства торгівлі, громадського харчування та сфери надання 

послуг. 

Будівля літера «Б-3» – триповерхова цегляна адміністративна будівля з підвалом, забезпечена 

всіма інженерними мережами, крім газу. Фундамент – залізобетонні блоки, стіни та перегородки – 

цегляні, перекриття – залізобетонні плити, покрівля – сумісна, рулонна, м’яка. Частина вікон – 



металопластикові, частина – дерев’яні. Вхідні двері металеві, внутрішні двері дерев’яні. Наявне 

паркування. 

Гараж літера «В-1» – одноповерхова цегляна будівля, забезпечена електропостачанням, 

водопостачанням, каналізацією. Фундамент – бетонний, стіни та перегородки – цегляні, перекриття – 

залізобетонні плити, покрівля – сумісна, рулонна, м’яка. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування земельною 

ділянкою, інформація 

про обтяження  

Земельна 

ділянка  

Запорізька 

обл., 

м. Токмак, 

вул. Дружби, 

230  

2674,0  2311000000:01:013:0215  Для будівництва 

та 

обслуговування 

будівель органів 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування, 

для 

розташування 

адмініст-

ративної будівлі 

та гаражів  

Державна, державний 

акт на право постійного 

користування земельною 

ділянкою від 12.09.2007 

серія ЯЯ № 113207, 

витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права, 

індексний номер витягу 

115289315 виданий 

26.02.2018, інформація 

про обтяження земельної 

ділянки відсутня  

 

Перелік майна,  

яке передано в оренду,  

станом на 18.11.2021 

 

№ 

з/п  
Орендар  Назва об’єкта оренди  

Орендована 

площа (м2)  

Цільове 

призначення 

оренди  

Реквізити 

договору 

оренди та 

термін його 

дії  

Орендна 

плата за 

1 м2 на 

місяць 

без ПДВ 

(грн)  

1  Фізична 

особа – 

підприємець  

Нежитлове приміщення № 3 

першого поверху триповерхової 

будівлі  

15,9  Інше 

використання 

нерухомого 

майна 

(розміщення 

майстерні з 

виготовлення 

печаток та 

штампів)   

Договір 

№ 3458/д 

від 

29.12.2015, 

із змінами, 

строк дії – 

до 

26.12.2021 

включно  

38,71  

2  Головне 

управління 

ДПС у 

Запорізькій 

області, код 

за ЄДРПОУ 

43143945  

Нежитлові приміщення в 

нежитловому будинку: на першому 

поверсі: кімнати № 0, 16-18, 20, 21, 

23, 32, 40, 41, 45-48, 50-52, коридори 

№ 1, 19, 25-28, 30, 34, 35, 38, 42, 44, 

частина коридору № 2-5, кладова 

№ 22, 31, 33, 37, 49, туалет № 29, 36, 

1327,4  Розміщення 

службових 

приміщень  

Договір 

№ 1918/д 

від 

04.04.2006, 

із змінами, 

строк дії – 

до 

1 грн на 

рік  



№ 

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)  

сходова клітка № 39, ліфт № 43; 

частина приміщення загального 

користування № 12-1, 13-1, 15-1 

площею 469,5 м2; на третьому 

поверсі: кімнати № 3, 6-10, 12, 15-

20, 23-28, коридори № 2, 5, 11, 22, 

29-31, 34-36, кладова № 33, 39, 

туалет № 32, 37, 38, сходова клітка 

№ 1, 21, ліфт № 4 площею 765,4 м2; 

частина нежитлових приміщень 

гаража: кімната № 1, 2, 8, коридор 

№ 3, 4, 6, кладова № 5, туалет № 7 

площею 92,5 м2  

26.03.2021 

включно 

(договір 

припинено 

27.03.2021, 

акт 

повернення 

з оренди 

нерухомого 

майна не 

підписано 

орендарем 

та балансо-

ут-

римувачем)  

 

Згідно з частиною четвертою 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 БЕЗ УМОВ: 22 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов; аукціоні із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження 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 нежитлової будівлі у складі: адміністративна будівля літера «Б-3» загальною 

площею 3028,9 м2, гараж літера «В-1» площею 149,5 м2 за адресою: Запорізька обл., м. Токмак, 

вул. Дружби, 230 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

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

приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 10.05.2018 № 432, зі змінами. 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 14 258,68 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 7 129,34 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 7 129,34 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

 

 

 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 1 425,87 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 712,93 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 712,93 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

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., м. Токмак, вул. Дружби, 230. 

Відповідальна особа: Музика Олена Володимирівна, тел.: (061) 787-60-41, e-mail: 

buh.stat.zp@gmail.com. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

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

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

Контактна особа: Ткаченко Ольга Анатоліївна, тел.: (061) 226-07-76, e-mail: 

reform2_23@spfu.gov.ua, olha.tkachenko@spfu.gov.ua. 

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

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

http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/default.aspx#12976. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 22.11.2021 № 12/1-715. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-19-000008-1. 

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 – 142,59 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 71,29 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 71,29 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 – будівлі дільничої ветеринарної лікарні загальною площею 125,1 м2 

зі зливною ямою № 2 за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський (Царичанський) р-н, 

с. Бабайківка, вул. Дружби, 2, що перебуває на балансі Царичанської районної державної 

лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 25789247) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля дільничої ветеринарної лікарні 

загальною площею 125,1 м2 зі зливною ямою № 2. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський (Царичанський) р-н, с. Бабайківка, 

вул. Дружби, 2. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Царичанська районна державна лікарня ветеринарної 

медицини (код за ЄДРПОУ 25789247), адреса: 51000, Дніпропетровська обл., смт Царичанка, пров. 

Першотравневий, 11, телефон (05690) 3-23-60. 

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 

дільничої 

ветеринарної 

лікарні 

загальною 

площею 

125,1 м2 зі 

зливною 

ямою № 2  

Дніпропетровська 

обл., 

Дніпровський 

(Царичанський) 

р-н, с. Бабайківка, 

вул. Дружби, 2  

125,1  1644944412256  1220.9 – 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші   

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності від 

20.11.2018 

№ 146074326, 

свідоцтво про 

право 

власності від 

12.12.2021 

серія САС 

№ 390321  

Державна, в 

управлінні 

Державної 

служби 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774), 

Царичанська 

районна дер-

жавна лікарня 

ветеринарної 

медицини (код 



Назва   
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

за ЄДРПОУ 

25789247)  

 

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  

Дніпропетровська 

обл., 

Дніпровський 

(Царичанський) 

р-н, с. Бабайківка, 

вул. Дружби, 2  

0,2339  1225680500:04:093:0001  03.15. – Для 

будівництва та 

обслуговування 

інших будівель 

громадської 

забудови  

Форма власності – 

державна. Витяг з 

Державного 

земельного кадастру 

про земельну ділянку 

від 27.09.2018 № НВ-

1206669132018. 

Обмеження та 

обтяження – відсутні   

 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 30 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 

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

проведення електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі дільничої ветеринарної 

лікарні загальною площею 125,1 м2 зі зливною ямою № 2 за адресою: Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, с. Бабайківка, вул. Дружби, 2, що перебуває на балансі Царичанської районної 

державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 25789247), 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 – 27 574,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 13 787,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових    

пропозицій – 13 787,00 грн (без урахування ПДВ). 



На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 2 757,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 378,70 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 378,70 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок № UA958201720355549003000055549 

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

області. 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок № UA748201720355219003000055549. 

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

області. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

з організатором аукціону за місцем розташування об’єкта. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

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

вебсайта: www.spfu.gov.ua. 

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Коломоєць Вікторія 

Олександрівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: dkp1_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях від 23.11.2021 № 12/01-234-РП. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-10-04-000010-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 календарних днів; 

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

подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 275,74 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 137,87 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 137,87 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 Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  

окремого майна – вибракуваних автотранспортних засобів у складі:  

автомобіль КАМАЗ-5320 (рік випуску – 1986), автомобіль КАМАЗ-5320 (рік випуску – 1987), 

автомобіль КАМАЗ-5410 (рік випуску – 1990), причіп ГКБ-8350 (рік випуску – 1989), причіп 

ГКБ-8350 (рік випуску – 1989), напівпричіп ОДАЗ (рік випуску – 1989) за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будьонного, 4а, що перебуває на зберіганні ТОВ «ЗАТ 

«АВТОМИР» (код за ЄДРПОУ 30431632) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: вибракувані автотранспортні засоби у складі:  

автомобіль КАМАЗ-5320 (рік випуску – 1986), автомобіль КАМАЗ-5320 (рік випуску – 1987), 

автомобіль КАМАЗ-5410 (рік випуску – 1990), причіп ГКБ-8350 (рік випуску – 1989), 

причіп ГКБ-8350 (рік випуску – 1989), напівпричіп ОДАЗ (рік випуску – 1989). 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будьонного, 4а. 

Назва та контактні дані балансоутримувача (зберігача): ТОВ «ЗАТ «АВТОМИР» (код за ЄДРПОУ 

30431632), адреса: 49064, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. К. Гордієнка, 2, телефон: (0562) 33-

87-84. 

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 23 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, аукціоні із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 

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

проведення електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – вибракуваних автотранспортних 

засобів у складі: автомобіль КАМАЗ-5320 (рік випуску – 1986), автомобіль КАМАЗ-5320 (рік 

випуску – 1987), автомобіль КАМАЗ-5410 (рік випуску – 1990), причіп ГКБ-8350 (рік випуску – 

1989), причіп ГКБ-8350 (рік випуску – 1989), напівпричіп ОДАЗ (рік випуску – 1989) за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будьонного, 4а, що перебуває на зберіганні ТОВ «ЗАТ 

«АВТОМИР» (код за ЄДРПОУ 30431632), 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 – 92 970,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 46 485,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 46 485,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 9 297,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4 648,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 648,50 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок № UA958201720355549003000055549 

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

області. 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок № UA748201720355219003000055549. 

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

області. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

з організатором аукціону за місцем розташування об’єкта. 

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

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

dkp_12@spfu.gov.ua. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

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

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

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 23.11.2021 № 12/01-233-РП. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-06-000001-1. 

 

 

 



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 – 929,70 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 464,85 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 464,85 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 Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  

окремого майна – гаража загальною площею 32,5 м2 за адресою:  

Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. 50-років Жовтня, 8а 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гараж загальною площею 32,5 м2. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. 50-років 

Жовтня, 8а. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Східний офіс Державної аудиторської служби України 

(код за ЄДРПОУ 40477689), адреса: 49101, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 22, корпус 2, 

тел.: (056) 32-21-50. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва   
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Гараж   Дніпропетровська 

обл., 

Царичанський р-

н, смт Царичанка, 

вул. 50-років 

Жовтня, 8а  

32,5  135739412256  1242.1 – 

Гаражі 

наземні  

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

про реєстрацію права 

власності від 

25.06.2018, індексний 

номер:128866610  

Державна, в 

особі Держав-

ної 

аудиторської 

служби 

України (код 

за ЄДРПОУ 

40165856)  

 

Об’єкт приватизації – гараж літ. А-1 площею 20,5 м2 з коморою площею 12,0 м2, загальна площа 

32,5 м2. Рік побудови будівлі – 1972, фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, 

перекриття – залізобетонні плити, підлога – бетон. 

Земельна ділянка окремо під об’єкт не відводилась. 

Договори оренди, укладені щодо об’єкта, відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

 

 

 

 



ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 24 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 

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

ного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – гаража загальною площею 32,5 м2 за 

адресою: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. 50-років Жовтня, 8а 

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 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 23 693,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 11 846,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 11 846,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 2 369,30 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 184,65 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 184,65 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

30 календарних днів компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 

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

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

приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

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

продажу) в сумі 4 800,00 грн (чотири тисячі вісімсот грн 00 коп.) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок № UA958201720355549003000055549 

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

області. 

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

 

 



Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях 

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок № UA748201720355219003000055549. 

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

області. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

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

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

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

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

об’єкта за попередньою домовленістю з організатором аукціону. 

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Олійник Наталія 

Георгіївна, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях від 23.11.2021 № 12/01-235-РП. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-07-28-000010-1. 

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 – 236,93 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 118,47 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 118,47 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. 

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,  

Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення в електронній  

торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –  

об’єкта незавершеного будівництва – школи 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6. 

Балансоутримувач: відсутній. 



Рівень будівельної готовності школи – 5 %. 

Рівень будівельної готовності котельні – 49 %. 

Відомості про об’єкт 

Назва   
Адреса 

розташування   

Загальна 

площа (м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності та 

власник 

Об’єкт 

незавершеног

о 

будівництва 

– школа  

Чернівецька обл., 

Новоселицький р-н, 

с. Слобода, 

вул. О. Кобилянськ

ої, 6   

Загальна 

площа 

забудови – 

483,1 м2, 

у т. ч. 

котельні 

загальна 

площа 

забудови – 

150,8 м2 та 

площа 

фундамент

у школи – 

332,3 м2   

 Незавершен

е 

будівництво  

Витяг з дер-

жавного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності від 

21.03.2018 за 

індексним 

номером 

витягу 

№ 118410708, 

акт 

приймання-

передачі 

нерухомого 

майна, серія та 

номер: б/н, 

виданий 

26.06.2015; 

видавник – 

Регіональне 

відділення 

Фонду держав-

ного майна 

України по 

Чернівецькій 

області 

довідка, серія 

та номер: 480, 

виданий 

11.03.2016, 

видавник: 

Чернівецьке 

міське 

комунальне 

бюро 

технічної 

інвентаризації; 

рішення 

виконавчого 

комітету, серія 

та номер: 10, 

виданий 

10.02.2016, 

Державна, 

держава в 

особі Регіо-

нального 

відділення 

Фонду дер-

жавного 

майна 

України по 

Чернівецькі

й області, 

код 

ЄДРПОУ 

21432643, 

країна 

реєстрації: 

Україна  



Назва   
Адреса 

розташування   

Загальна 

площа (м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності та 

власник 

видавник: 

Слобідська 

сільська рада 

Новоселицько

го району 

Чернівецької 

області; 

технічний 

паспорт, серія 

та номер: б/н, 

виданий 

03.03.2016, 

видавник: 

Чернівецьке 

міське 

комунальне 

бюро 

технічної 

інвентаризації; 

наказ органу 

Фонду держав-

ного майна, 

серія та номер; 

196-П, 

виданий 

22.07.2015, 

видавник: 

Регіональне 

відділення 

Фонду держав-

ного майна 

України по 

Чернівецькій 

області, наказ 

органу 

видавник 

Фонду держав-

ного майна 

України серія 

та номер: 178, 

виданий 

31.04.2004, 

видавник: 

Фонд держав-

ного майна 

України; 

рішення суду, 

серія та номер; 

справа 

№ 926/368/14, 

виданий 



Назва   
Адреса 

розташування   

Загальна 

площа (м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення 

права 

власності  

Форма 

власності та 

власник 

10.09.2014, 

видавник – 

Господарський 

суд 

Чернівецької 

області  

 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса  

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий 

номер 

земельної 

ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, підстава 

на право користування 

земельною ділянкою, 

інформація про обтяження  

Об’єкт 

незавершеного 

будівництва – 

школа  

Чернівецька обл., 

Новоселицький р-

н, с. Слобода, 

вул. О. 

Кобилянської, 6   

Відсутня 

інформація  

–  –  –  

 

Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 04.01.2022. 

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 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аук-

ціону. 

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – школи здійснюється відповідно до вимог 

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

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

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

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – школи повинен відповідати вимогам, 

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

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 313 483,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 156 741,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 156 741,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

 



Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 31 348,30 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 15 674,15 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 15 674,15 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець від дати переходу права власності на об’єкт приватизації має забезпечити компенсацію 

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

(договір від 02.12.2020 № 77/11) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в договорі 

купівлі-продажу, в сумі 8000,00 грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу 

об’єкта. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: 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 (посилання на сторінку офіційного вебсайта адмі-

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

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

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

р-н, с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6. 



Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

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

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

електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального 

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

областях від 22.11.2021 № 314 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу 

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

будівництва – школи». 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000150-3. 

Період між аукціоном: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 35 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 3134,83 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1567,42 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1567,42 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій 

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

нежитлових приміщень площею 263,3 м2 за адресою: Тернопільська обл., м. Кременець, 

вул. Чорновола В’ячеслава, 1а, приміщення 1, що перебувають на балансі Головного 

управління статистики у Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 02362374) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлові приміщення площею 263,3 м2 

(далі – Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Чорновола 

В’ячеслава, 1а, приміщення 1. 

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 

02362374). 

Відомості про об’єкт 

Інв. 

номер   
Назва   

Адреса  

розташуванн

я   

Місце 

розташуван

ня  

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціо-

нальне 

використан

ня  

Підстава 

виникнен

ня 

речового 

права  

Форма 

власност

і 

та власн

ик *  

1013100

20  

Нежитлов

і 

Тернопільсь

ка обл., 

Об’єкт 

приватизаці

263,3  28384740  Адмініст-

ративне, 

Свідоцтво 

про право 

Держав-

на  



Інв. 

номер   
Назва   

Адреса  

розташуванн

я   

Місце 

розташуван

ня  

Загаль

на 

площа 

(м2)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціо-

нальне 

використан

ня  

Підстава 

виникнен

ня 

речового 

права  

Форма 

власност

і 

та власн

ик *  

приміщен

ня  

м. Кременец

ь, 

вул. Чорново

ла 

В’ячеслава, 

1а, 

приміщення 

1  

ї 

розташован

ий на 

другому 

поверсі 

адмініст-

ративної 

будівлі   

для 

розміщення 

офіса, 

закладу 

торгівлі  

власності 

САВ 

889315 

від 

28.09.200

9  

* Згідно з Інформацією 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: власником майна є держава в особі 

Державного комітету статистики (належить на праві оперативного управління Головному 

управлінню статистики у Тернопільській області) (код за ЄДРПОУ 02362374).  

 

Інформація 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  

Тернопільська 

обл., 

Кременецький р-

н, м. Кременець, 

вул. В.Чорновола, 

1а   

0,105  6123410100:02:021:0150  1.12.9 – 

Іншого 

громадського 

призначення  

Витяг 230600086 від 

02.11.2020. Рішення про 

державну реєстрацію 

прав та їх обтяжень (з 

відкриттям розділу), 

індексний номер 

54735857 від 

23.10.2020. 

Правокористувач: 

Головне управління 

статистики у 

Тернопільській області, 

код за ЄДРПОУ 

02362374, країна 

реєстрації: Україна  

 

Перелік майна,  

яке передане в оренду  

станом на 18.11.2021 

№ 

з/п  
Орендар  Назва об’єкта оренди  

Орендована 

площа (м2)  

Цільове призначення 

оренди  

Реквізити 

договору оренди 

та термін його дії  

1  Управління Дер-

жавної 

казначейської 

служби України у 

Кременецькому 

Частина нежитлового 

приміщення поз. 27 

адміністративного 

будинку відділу 

статистики у 

50,7  Розміщення службових 

кабінетів управління 

Державної 

казначейської служби 

України у 

№ 1127 від 

26.04.2016, термін 

дії – до 25.02.2022  



№ 

з/п  
Орендар  Назва об’єкта оренди  

Орендована 

площа (м2)  

Цільове призначення 

оренди  

Реквізити 

договору оренди 

та термін його дії  

районі 

Тернопільської 

області  

Кременецькому 

районі  

Кременецькому районі 

Тернопільської області  

 

Договір оренди зберігає чинність для нового власника (стаття 23 Закону України «Про оренду дер-

жавного та комунального майна» (зі змінами). 

Інформація про балансоутримувача: 

Головне управління статистики у Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 02362374), юридична 

адреса Головного управління статистики у Тернопільській області: 46001, Тернопільська обл., 

м. Тернопіль, вул. Над Ставом, 10; тел. (0352) 52-50-31, адреса електронної пошти 

gus@te.ukrstat.gov.ua. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 21 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

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 – 17 069,68 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 8 534,84 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 8 534,84 грн (без ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 1706,97 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 853,49 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 853,49 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

 



в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 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 за ЄДРПОУ 42891875 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 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 за 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 обл., м. Кременець, 

вул. Чорновола В’ячеслава, 1а, приміщення 1. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Цецельська Ніна Олександрівна, тел. (097) 765-88-68. 

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: –. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-29-000008-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 170,70 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 85,35 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 85,35 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  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

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

окремого майна – Поточищенської державної дільничної лікарні ветеринарної 

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

навіс, Б площею 17,6 м2; огорожа, 1 площею 47,3 м2, за адресою:  

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

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: Поточищенська державна дільнична лікарня 

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

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

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

Назва та контактні дані балансоутримувача: Городенківська районна державна лікарня 

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

вул. Шептицького, 34, тел. (03430) 2-18-49. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Поточищенськ

а державна 

дільнична 

лікарня 

ветеринарної 

медицини у 

складі: будівля, 

ветеринарна 

лікарня, А 

загальною 

площею 

38,7 м2; навіс, 

Б площею 

17,6 м2; 

огорожа, 1 

площею 

47,3 м2   

 Івано-

Франківська 

обл., 

Городенківськи

й р-н, 

с. Поточище, 

вул. Шевченка, 

74  

103,6   

200686022621

6  

1220.9 – 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші  

Інформація з 

Державного 

реєстру речових 

прав на 

нерухоме майно 

та Реєстру прав 

власності на 

нерухоме 

майно, Держав-

ного реєстру 

Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон 

відчуження 

об’єктів 

нерухомого 

майна щодо 

об’єкта 

нерухомого 

майна 

№ 212000389 

від 10.06.2020 

на підставі 

свідоцтва про 

право власності, 

Державна. 

Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечност

і харчових 

продуктів 

та захисту 

споживачів 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774)  



Назва  
Адреса 

розташування  

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

САЕ № 294868, 

виданого 

17.10.2011 

виконавчим 

комітетом 

Поточищенсько

ї сільської ради  

 

До складу об’єкта приватизації входять: 

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

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

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

огорожа штахетна площею 47,3 м2. 

Будівля ветлікарні не використовується. 

Відомості про земельну ділянку 

Н
аз

в
а 

 

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  

З
ем

ел
ь
н

а 
д

іл
я
н

к
а 

 

Івано-Франків-

ська обл., 

Городенківський 

р-н, 

с. Поточище, 

вул. Шевченка, 

74  

267  2621683401:01:002:0081  Для 

обслуговування 

адмініст-

ративного 

будинку  

Комунальна, інформація з 

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 № 212000389 від 

10.06.2020 на підставі Закону 

України «Про внесення змін 

до деяких законів України 

щодо вдосконалення порядку 

державної реєстрації речових 

прав на земельні ділянки 

державної та комунальної 

власності у зв’язку з їх 

розмежуванням», серія та 

номер: 233-VІІ, виданий 

14.05.2013, рішення органу 

місцевого самоврядування, 

серія та номер: 194-20/2014, 

виданий 11.04.2014, 

видавник: Поточищенська 

сільська рада. 

Правокористувач – 

Городенківська районна дер-

жавна лікарня ветеринарної 

медицини   



 

Станом на 01.11.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 4 січня 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 об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

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

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

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

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

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

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

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

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

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

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

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

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

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

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

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

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

в сумі 5 500,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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



Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

в іноземній валюті: 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

об’єкта: Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, с. Поточище, вул. Шевченка, 74. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 55-31-39, 

75-23-67. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 55-31-39, 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 19.11.2021 № 981 «Про затвердження протоколу № 4 

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

Поточищенської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресою: Городенківський 

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

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

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

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 752,66 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 376,33 грн; 

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

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

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

окремого майна – будинку загальною площею 84,6 м2 за адресою:  

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

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

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

Назва та контактні дані балансоутримувача: Городенківська районна державна лікарня 

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

вул. Шептицького, 34, тел. (03430) 2-18-49. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Будинок 

загальною 

площею 

84,6 м2   

Івано-Фран-

ківська обл., 

Городенківський 

р-н, 

с. Чортовець, 

вул. Довженка, 

31  

84,6   

047472126216  

1220.9 –  

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші  

Інформація з Держав-

ного реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме 

майно, Державного 

реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру 

заборон відчуження 

об’єктів нерухомого 

майна щодо об’єкту 

нерухомого майна, 

(довідка № 211999222 

від 10.06.2020) на 

підставі договору 

купівлі-продажу, 

серія та номер: б/н, 

виданого 04.09.1990   

Державна. 

Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів 

та захисту 

споживачів 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774)  

 

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

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

Будівля не використовується. 

Відомості про земельну ділянку 

Н
аз

в
а 

 

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  

З
ем

ел
ь
н

а 
д

іл
я
н

к
а 

 Івано-Франків-

ська обл., 

Городенківський 

р-н, 

с. Чортовець, 

вул. Довженка, 

31  

 881  2621682101:01:001: 

0110  

Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

закладів 

охорони 

здоров’я та 

соціальної 

Комунальна, Інформація з Дер-

жавного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, 

Державного реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого 

майна щодо об’єкта нерухомого 



Н
аз

в
а 

 

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  

допомоги, для 

обслуговування 

Чортовецької 

дільничної 

лікарні 

ветеринарної 

медицини  

майна (довідка № 211999222 від 

10.06.2020 року) на підставі 

Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 

розмежування земель державної 

та комунальної власності», серія 

та номер: 5245-IV, виданий 

06.09.2012, рішення органу 

місцевого самоврядування, серія 

та номер: 207-19/2013, виданий 

26.12.2013, видавник: 

Чортовецька сільська рада. 

Правокористувач – 

Городенківська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини   

 

Станом на 01.11.2021 об’єкт в оренді не перебуває. 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 4 січня 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 об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

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

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

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

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 9 545,60 грн; 

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

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 772,80 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА: 

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

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



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

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

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

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

в сумі 5 300,00 грн без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за придбані об’єкти: 

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

Чернівецькій та Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

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

в іноземній валюті: 

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

Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, USD 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

об’єкта: Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, с. Чортовець, вул. Довженка, 31. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 55-31-39, 

75-23-67. Час роботи – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 55-31-39, 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 19.11.2021 № 982 «Про затвердження протоколу № 4 



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

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

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

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

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 954,56 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 477,28 грн; 

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

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

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 – адмі-

ністративного будинку загальною площею 113,2 м2, що знаходиться за адресою: Тернопільська 

область, м. Ланівці, вул. Українська, буд. 48 (балансоутримувач – Головне управління Держ-

продспоживслужби в Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40310895) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – адміністративний будинок загальною 

площею 113,2 м2 (далі – Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Тернопільська область, м. Ланівці, вул. Українська, буд. 

48. 

Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код 

ЄДРПОУ 40310895). 

Відомості про об’єкт 

Інв. 

номер   
Назва   

Адреса 

розташування   

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення  

речового права  

Форма 

власності 

та власни

к *  

10131001

3  

Адмі-

ніст-

ративни

й 

будинок   

Тернопільська 

обл., м. Ланівці, 

вул. Українська

, буд. 48   

113,2  339217261238  1220 – 

Будівлі 

офісні   

Розпорядженн

я Кабінету 

Міністрів 

України «Про 

віднесення 

нерухомого 

майна до 

сфери 

управління 

Держслужби з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

Державна  



Інв. 

номер   
Назва   

Адреса 

розташування   

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення  

речового права  

Форма 

власності 

та власни

к *  

захисту 

споживачів», 

серія 1072-р, 

видане 

28.12.2016  

* Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права: власником майна є держава в особі Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 39924774), правокоричтувач: 

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40310895).  

 

Інформація про земельну ділянку: відповідно до інформації Головного управління Держ-

продспоживслужби в Тернопільській області подано клопотання до органів місцевого 

самоврядування щодо надання дозволу на виготовлення відповідної документації щодо права 

користування земельною ділянкою. 

Відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області 

на об’єкті приватизації укладені договори оренди або їх частини відсутні. 

Інформація про балансоутримувача: 

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40310895), 

юридична адреса Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області: 46008, 

Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20; тел. (0352) 52-10-10, адреса електрон-

ної пошти info@dpss-te.gov.ua. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 22 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

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 з умовами – 440 811,00 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 220 405,50 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 220 405,50 грн (без ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 44 081,10 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 22 040,55 грн; 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 22 040,55 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 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 3 450,00 грн (три тисячі чотириста п’ятдесят гривень 00 коп.) без урахування ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 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 обл., м. Ланівці, 

вул. Українська, буд. 48. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Іванюта Борис Володимирович, тел. (0352) 52-10-25, 098 773 26 

72; Ковалишин Ірина Іванівна, тел.: (0352) 52-35-58, 050 694 44 80. 

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: –. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-15-000004-2. 

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 – 4 408,11 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 2 204,06 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 204,06 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 Тернопільській області Регіонального 

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

Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна 

Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що 

знаходиться за адресами: Тернопільська область, м. Борщів, пров. Січових Стрільців, 2 та м. 

Борщів, вул. Степана Бандери, 140 та перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 

37199618) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно Борщівського місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: (180015) Автогаражі з побутовими 

приміщеннями (заг. пл. 1290,3 кв.м); (180017) Бродильне відділення (заг. пл. 702,9 кв.м); (180018) 

Будинок цеху вуглекислоти (будинок СО2 (склад)); (180019) Будинок цеху вуглекислоти (будинок 

СО2) (заг. пл. 427,6 кв.м); (180020) Автовагова з прохідною (заг. пл. 363 кв.м); (180022) Будівля 

механізованої солодовні, літ. “В” (заг. пл. 865,1 кв.м); (180024) Варочне відділення (заг. пл. 349,6 

кв.м); (180026) Водяна насосна (заг. пл. 76,0 кв.м); (180030) Компресорна (заг. пл. 44,8 кв.м); 

(180031) Контора, цоколь, підвал (заг. пл.1106,4 кв.м); (180032) Корпус консервного цеху (заг. пл. 

644,0 кв.м); (180033) Корпус заводу (заг. пл. 1764,0 кв.м); (180034) Майстерня (заг. пл. 340,6 кв.м); 

(180035) Механізований зерносклад (заг. пл. 1100,7 кв.м); (180036) Мокре зберігання солі, літ. «У» 

(заг. пл. 16,5 кв.м); (180039) Очисні споруди; (180040) Очисні споруди (заг. пл. 93,7 кв.м); (180045) 

Підвал (заг. пл. 35,5 кв.м); (180046) Підробочне відділення (заг. пл. 652,3 кв.м); (180048) Котельня 

(заг. пл. 431,2 кв.м); (180052) Свинарник для вирощування 100 голів, літ. «К» (заг. пл. 478,5 кв.м); 

(180055) Склад їдальні (заг. пл. 38,3 кв.м); (180056) Склад-рамник (заг. пл. 1177,7 кв.м); (180057) 

Склад-рамник (тари) (заг. пл. 429,1 кв.м); (180058) Соляна насосна, літ. «У1» (заг. пл. 17,4 кв.м); 

(180064) Схема мокрого помолу, літ. «В2» (заг. пл. 177,4 кв.м); (180068) Трансформаторна 

підстанція (заг. пл. 43,0 кв.м); (180071) Цех по виробництву білкового корму; (180072) Цех по 

виробництву білкового корму (бюджет) (заг. пл. 233,6 кв.м); (180023) Прохідна вага (заг. пл. 103,3 

кв.м); (180059) Прохідна, мірне відділення (заг. пл. 226,5 кв.м); (180065) Зерносклад (заг. пл. 66,1 



кв.м); (180021) Переносний вагончик; (180980) Цистерни, 7; (180981) Цистерни, 8; (180982) 

Цистерни, 9; (180038) Огорожа, 3; (180016) Бардопровід; (180025) Відстійник барди; (180027) 

Димова труба; (180028) Кабельна лінія до заводу; (180029) Кабельна лінія до рубильника; (180037) 

Огорожа спиртзаводу; (180051) Свердловина; (180041) Під’їзна колія з площадками; (180042) 

Під’їзна колія з площадками нова; (180043) Під’їзні дороги (спиртзавод); (180044) Під’їзні дороги 

(спиртобаза); (180047) Площадка під мокру кукурудзу Борщів; (180049) Резервуар паточний 

(2000т.); (180050) Резервуар мелясний 1000 т; (180053) Скважина № 1 водопостачання; (180054) 

Скважина № 2 водопостачання; (180060) Спортивний майданчик; (180061) Ставок оборотних вод 

№1; (180062) Ставок оборотних вод № 2; (180063) Ставок оборотних вод № 3; (180066) Теплотраса 

150 м; (180067) Технічний водопровід; (180069) Тунель; (180070) Фонтан; (180701) Ємкість 60 м3; 

(180708) Збірник для збереження кислоти; (180910) Резервуар мелясний-500т.; (180911) Резервуар 

УДХ-8 (вуглекислотний); (180964) Цистерна ШРУ-6 (склад кислоти); (180966) Цистерна 10 м3 

(приймальний збірник меласи); (180968) Цистерна для бензину; (180969)Цистерна для дизпалива; 

(180971) Цистерна спиртова № 1; (180972) Цистерна спиртова № 10; (180973) Цистерна спиртова 

№ 11; (180974) Цистерна спиртова № 12; (180975) Цистерна спиртова № 2; (180976) Цистерна 

спиртова № 3; (180977) Цистерна спиртова № 4; (180978) Цистерна спиртова № 5; (180979) 

Цистерна спиртова № 6; (501367) Ємкість 16м3 для рідкого палива; (501368) Ємкість 16м3 для 

рідкого палива; (501369) Ємкість 16м3 для рідкого палива; (501370) Ємкість 16м3 для рідкого 

палива; (180074) Автомобільний розгрузчик ГУАР (солод); (180075) АГФО з хім. приводом В-200-

2 (4шт.); (180080) Вага АХІС АД-500; (180082) Вентилятор ВО6-300-8Н1А з електро-двигуном; 

(180083) Вентилятор ВО6-300-8Н1А з електро-двигуном; (180084) Візок гідравлічний DF-V Рокла 

(склад); (180086) Газгольдер -4310 (вуглекислотний); (180090) Гостропарова контактна головка 

(варильне); (180092) Датчик тиску ДДІ -10 (варильне); (180093) Датчик тиску ДДІ-10 (сушильне); 

(180094) Датчик тиску метран 100-Ех-ДД-1430; (180095) Датчик тиску метран 100-Ех-ДД-1432-2; 

(180098) Датчик тиску Сапфір 22 ДД 2420-Ухл3.1-0,5/6,3кПа; (180099) Датчик тиску Сапфір 22 ДИ 

2110-Ухл3.1-0,5/1кПа; (180100) Датчик тиску Сапфір 22 ДИ 2120-Ухл3.1-0,5/2,5кПа; (180101) 

Датчик тиску Сапфір 22 ДИ 2151-Ухл3.1-0,5/1,6МПа; (180102) Датчик тиску Сапфір 22 ДИВ; 

(180103) Дефлегматор 63 м2 (апаратне); (180104) Дефлегматор БК (підігрів замісу); (180105) 

Дефлегматор БК 63 м2; (180106) Дефлегматор ЕК 63 м2; (180107) ДефлегматорККО 40 м2; 

(180108) Дефлегматор ККО-1 32 м2; (180109) ДефлегматорРК-1 63 м2; (180110) Дефлегматор РК-2 

40 м2; (180111) Дефлегматор РК-2 F-40 м2; (180115) Електротельфер (вуглекислотний); (180120) 

Затвор шлюзовий ШЗХ-6 з приводом; (180121) Зерноподрібнювач ДМ 2р-55 (розмольне); (180122) 

Змішувач газовий (вуглекислотний); (180125) Кип’ятильник БК КР 106.594.00 F-100 м2; (180126) 

Кип’ятильник ЕК F-30 м2; (180127) Кип’ятильник ККО КР 106.28.52.00 F-70м2; (180128) 

Кип’ятильник РК-1 F-70 м2; (180129) Кипятильник F-5 м2 (бойлерна); (180130) Кип’ятильник F-

5 м2 (бойлерна); (180135) Клапан СППК-50-В (котельня); (180136) Клапан СППК-50-В (котельня); 

(180137) Колонка магнітна КМ-50 1; (180138) Колонка магнітна КМ-50 2; (180143) Комп’ютер СеІ 

2,5/256/80 GB 7200 FDD (лаб); (180146) Комп. Фокстрот К402 АМД ХП 1800 (млини); (180149) 

Компресор (компресорна); (180150) Компресор 2 УП 125/3 (вуглекислотний); (180151) Компресор 

2-УП (вуглекислотний); (180152) Компресорна станція ПКС; (180153) Компресорна установка 

(компресорна); (180154) Комп’ютер AMI MINI A SEMPRON 1100 (лаб); (180155) Комп’ютер 

Technic (лабораторія); (180156) Комп’ютер АМД К7-1000 (апар); (180167) Конденсатор БК F-

16 м2; (180168) Конденсатор ЕК F-13 м2; (180169) Конденсатор ККО F-13 м2; (180170) 

Конденсатор РК-1 F-13 м2; (180171) Конденсатор РК-2 F-10 м2; (180172) Конденсатор сивушного 

масла РК-1 F-13 м2; (180173) Конденсатор сивушного масла РК-2 F-10 м2; (180174) Конденсатор 

сивушного спирту РК-1 F-10 м2; (180175) Конденсатор СО2 F-20 м2; (180176) Коректор газу 

(котельня); (180179) Ловушка БК F-10 м2; (180180) Ловушка ЕК F-10 м2; (180181) Ловушка РК F-

10 м2; (180183) Мікропроцесорний регулятор МІК-25-03-03-3; (180184) Мікропроцесорний 

регулятор МІК-25-03-03-3; (180185) Мікропроцесорний регулятор МІК-25-03-03-3; (180186) 

Мікропроцесорний регулятор МІК-25-03-03-3; (180187) Мікропроцесорний регулятор МІК-25-03-

03-3; (180188) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15-05; (180189) Мікропроцесорний регулятор 

МТР 8-15-09-1; (180190) Модуль зв’язку MC-iMOD-VEGA-1 (шлюз); (180191) Монітор TFT 

Samsung 19940 N (БРУ); (180192) Монітор ТFT Samsung 19940 N(БРУ); (180194) Монітор LG TFT 



1810 (лаб); (180197) Монітор TFT 19» Samsung 943N (лаб); (180199) Надвагові бункера 

(розмольне); (180201) Насос 3М 65-200/22 нерж.; (180202) Насос CDX/A 120/20; (180203) Насос 

LPS 50/40; (180204) Насос вакуумний ВВН 1-3 дв. 7,5-1500; (180205) Насос вакуумний ВВН 1-3 дв. 

7,5-1500; (180206) Насос вакуумний ВВН 1-3 дв. 7,5-1500; (180207) Насос W Q 40-45-4; (180209) 

Насос DW M 100A; (180210) Перетворювач частоти 2,2 кВт 380В, ЕТМD222L4TXA; (180211) 

Підігрівач бражки № 1 F-45 м2; (180212) Підігрівач бражки № 2 F-45 м2.; (180213) Погрузчик 

КШП-6 (зерносклад); (180214) Пульт 10000х600 (бродильне); (180215) Пункт газорозприділення 

(котельня); (180217) Рекуперативний кип’ятильник ЕК; (180218) Рівнемір УБ -ПВ 0,8 м; (180219) 

Рівнемір УБ -ПВ 0,8 м; (180220) Рівнемір УБ -ПВ 0,8 м; (180221) Рівнемір УБ -ПВ 0,8 м; (180222) 

Рівнемір УБ -ПВ 0,8 м; (180223) Рівнемір УБ -ПВ 0,8 м; (180224) Розгрузчик КРВ-60 (спиртобаза); 

(180225) Розгрузчик КРВ-60 (спиртобаза); (180226) Розприділюючий пункт ПР (варильне); 

(180227) Розприділюючий пункт ПР (варильне); (180228) Розприділюючий пункт ПР (варильне); 

(180229) Розпридільчий щит (варильне); (180230) Рокла КТ-20Н (візок вантажний, сушильне); 

(180232) Ротаційна газодувка 1Г-24-60-очисні (бюджет); (180233) Ротаційна газодувка1Г-24-60-

очисні (бюджет); (180241) Трансформатор НТМН-10; (180243) Трансформатор ПУ 400/10 

(підстанція); (180244) Трансформатор струму 400/10 (підстанція); (180245) Трансформатор струму 

ТОЛ 50/5; (180246) Трансформатор струму ТОЛ 50/5; (180247) Трансформаторна підстанція КТП-

250 (оз. Мушкатівка); (180248) Трансформатор зварювальний ТДМ 250 Селма; (180249) Установка 

компенсації реактивної потужності (підстанція); (180250) Ущільнювач ґрунту (вібраційна 

машина); (180251) Холодильник спирту (БРУ); (180252) Холодильник спирту (БРУ); (180253) 

Центрифуга ОГШ-321 К-01 (сушильне); (180254) Центрифуга ОГШ-321 К-01 (сушильне); (180255) 

Системний блок Pentium Dual Core E 5300 2.6 Hz, ОЗУ 2Гб; (180256) Монітор ACER V 199; 

(180257) Автонавантажувач 40814; (180258) Автонавантажувач 41181; (180259) Екскаватор ЭО-

2621В; (180260) Причеп 2 ПТС-4М; (180261) Трактор колісний МТЗ-82; (180263) Автоматика БРУ-

вакуум; (180264) Автоматичний вимикач 630 А; (180265) Автоматичний вимикач 630 А; (180266) 

Автоматичний вимикач 750А (схема мокрого помолу); (180267) Апарат високого тиску HD10|21-

4SPL; (180269) Блок живлення АВЛ 7; (180270) Блок живлення АВЛ 7; (180272) Блок живлення 

БП 30М1-24 (розмольне); (180273) Блок живлення БП 30М1-24 (розмольне); (180278) Вага 40-

тонна (спиртобаза); (180279) Вага автоматична РС30 (вагова); (180280) Вага залізнична АД-600-61-

04 (спиртобаза); (180281) Ваги для зерна; (180282) Ваги для зерна; (180283) Вентилятор (АПО-БК); 

(180284) Вентилятор (АПО-ЕК); (180285) Вентилятор (Котел №1); (180286) Вентилятор 504-10 

(Котел № 2); (180287) Вентилятор В 5 (солод); (180288) Вентилятор ВСД-6,3 на валу; (180289) 

Вентилятор ВУ-4-70-3,15 (сушильне); (180290) Вентилятор ВУ-4-70-3,15 (сушильне); (180291) 

Вентилятор ВУ-4-70-3,15 (сушильне); (180292) Вентилятор ВУ-4-70-3,15 (сушильне); (180293) 

Вентилятор ВЦ 14-46 № 4 (сушильне); (180294) Вентилятор ВЦ 4-75 № 3 1,5 кВт (розмольне); 

(180295) Вентилятор ВЦ 4-75 № 3 1,5 кВт (компресорна); (180296) Вентилятор ВЦ 4-75 № 5 2,2 

кВт (мехмайстерня); (180297) Вентиляційна установка В 06-300(тамбур випарного); (180298) 

Вентиляційна установка В 06-300(тамбур сушильного); (180302) Випробовувач УПОС-1м 

(вуглекислотний); (180306) Вологомір РМ 410 (вир.лабораторія); (180308) Градирня вентиляторна 

№ 1; (180309) Градирня вентиляторна № 2; (180310) ГУАР (зерноскалад); (180315) Дробарка А-1-

ДМ2Р-110 (схема мокрого помолу); (180334) Зварка ТП-18 (електроцех); (180335) Зварка ТП-18 

(мехмайстерня); (180336) Зварка ТП-18 (сушильне); (180337) Зварювальний апарат (очисні); 

(180338) Зварювальний апарат (розмольне); (180339) Зварювальний апарат ВДМ-1001 (щитова); 

(180353) Клапан регулюючий 25ч 35см НЗ ДУ 25; (180354) Клапан регулюючий 25ч 35см НЗ ДУ 

25; (180355) Комп’ютер Technic (БРУ); (180356) Комп’ютер Technic (БРУ); (180364) Комплект 

холодильної установки (вуглекислотний); (180367) Котел ДКВР № 1 з економайзером; (180368) 

Котел ДКВР № 2; (180369) Котел КЕО 15/380 (дизельна); (180370) Котел КЕО 7.5; (180384) 

Лічильник води MWN130-65 Ду 65; (180385) Лічильник води СТВГ 65 (розмольне); (180386) 

Лічильник води СТВГ 65 (скважина No 1); (180387) Лічильник води СТВГ 65 (ХВО); (180388) 

Лічильник спирту КС-200 №331; (180389) Лічильник спирту КС-35 №080; (180390) Манометр МС-

П1(25КПА); (180391) Метран 100-Ех-ДД-1430-01-МП; (180392) Метран 55-ДМП-331-110-1000; 

(180393) Метран 55-ДМП-331-110-2500; (180394) Метран 55-ДМП-331-110-2500; (180395) Метран 

55-ДМП-331-110-2500-Е5-10-1-1-000; (180396) Метран 55-ДМП-331-110-4000; (180397) Метран 

55-ДМП-331-110-4000-Е5-10-1-1-000; (180398) Метран 55-Ех-ДВ-528-МП-Т1-050; (180399) 

Метран-55-ДМП-331-110-1002; (180400) Механізм трубозгинальний (мехмайстерня); (180401) 



Мікропроц. регулятор МТР-8-03-1 терморегулятор; (180402) Мікропроцес. регулятор МІК 25-01-

01-1; (180403) Мікропроцесорний регулятор МІК 21-05-08-03-3; (180404) Мікропроцесорний 

регулятор МІК 21-05-3-3-3; (180405) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15-05; (180406) 

Мікропроцесорний регулятор МІК-21-05-0100-1; (180407) Мікропроцесорний регулятор МІК-21-

05-0100-1; (180408) Мікропроцесорний регулятор МІК-21-05-0303-1; (180409) Мікропроцесорний 

регулятор МІК-21-05-0303-1; (180410) Мікропроцесорний рег.МІК-25 (розмольне); (180411) 

Мікропроцесорний рег. МІК-52 (розмольне); (180412) Мікропроцесорний регулятор МТР-8-13; 

(180413) Мікропроцесорний регулятор МІК-21-05-0000-1; (180414) Мікропроцесорний регулятор 

МІК-21-05-0000-1; (180415) Мікропроцесорний регулятор МІК-21-05-0000-1; (180416) 

Мікропроцесорний регулятор МІК-21-05-0100-1; (180417) Мікропроцесорний регулятор МІК-21-

05-0100-1; (180418) Мікропроцесорний регулятор МІК-21-05-0100-1; (180419) Мікропроцесорний 

регулятор МІК-21-05-0100-1; (180420) Мікропроцесорний регулятор МІК-25 (розмольне); (180421) 

Мікропроцесорний регулятор МІК-51; (180422) Мікропроцесорний регулятор МТР 8; (180423) 

Мікропроцесорний регулятор МТР 8; (180424) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-11-03 (БРУ); 

(180425) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-13-05 (БРУ); (180426) Мікропроцесорний регулятор 

МТР 8-13-05(БРУ); (180427) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-13-гр21 (БРУ); (180428) 

Мікропроцесорний регулятор МТР-8-11; (180429) Мікроскоп бінокулярний ХS-5520, камера 3.0 

МРіх; (180430) Міксер (бродильне – 9 шт.); (180431) Модулі контролера (БРУ); (180432) Модуль 

дискретний 16Д2; (180433) Модуль дискретний 16Т2; (180434) Модуль аналоговий 1600; (180435) 

Модуль аналоговий 800; (180436) Модуль аналоговий 800; (180437) Модуль аналоговий TSXASY 

800; (180438) Модуль живлення 2600 М; (180439) Модуль процесорний 57203М; (180442) 

Муфельна піч СНОЛ-8,2; (180443) Насос IHG 80-100; (180444) Насос WILO MHI 203 (БРУ); 

(180445) Насос WILO MHI 203 (БРУ); (180446) Насос WILO MHI 204 (БРУ); (180447) Насос WILO 

MHI 204 (БРУ); (180448) Насос WILO MHI 404 (БРУ); (180449) Насос WILO MHI 404 (БРУ); 

(180450) Пароакустична головка 550 (котельня); (180451) Пароакустична головка 550 (котельня); 

(180452) Пароакустична головка 550 (котельня); (180453) Пароакустична головка 550 (котельня); 

(180460) Перетворювач ППЕ- 6 (БРУ); (180461) Перетворювач ППЕ-6 (БРУ); (180462) 

Перетворювач тиску; (180463) Перетворювач тиску; (180464) Перетворювач тиску; (180465) 

Перетворювач тиску; (180466) Перетворювач тиску; (180467) Перетворювач тиску; (180468) 

Перетворювач тиску; (180469) Перетворювач тиску; (180470) Перетворювач тиску КРТ-СТ 0,6-0,5 

(варильне); (180471) Перетворювач тиску КРТ-СТ-0,6-0,5 (варильне); (180472) Перетворювач 

тиску КРТ-СТ-0,6-0,5 (варильне); (180473) Перетворювач тиску -1 РС-28/Ех/40кРа/PD Тип-G1/2; 

(180474) Перетворювач тиску-2 РС-28/Ех/40кРа/PD Тип-G1/2; (180475) Перетворювач частоти; 

(180476) Перетворювач частоти; (180477) Перетворювач частоти (схема мок.помолу); (180478) 

Перетворювач частоти (схема мок. помолу); (180481) Пневмоелектроперетворювач ППЕ-61; 

(180482) Пневмоелектропере-творювач ППЕ-61; (180483) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); 

(180484) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); (180485) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); 

(180486) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); (180487) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); 

(180488) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); (180489) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); 

(180490) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); (180491) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); 

(180492) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); (180493) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); 

(180494) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); (180495) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); 

(180501) Прибор ФЕК-ПМ; (180509) Принтер БФП Canon Laser Base MF-3228 (лаб); (180512) 

Прист.безп.жив. UPS APC Смарт-620 Нет (лаб); (180513) Пристрій без.жив UPS APC Cмарт -1000 

Нет (лаб); (180514) Пристрій УПС MUSTEK (лаб); (180520) Прінтер лазерний НР1100 (лаб); 

(180522) Процесор ТSX Premium; (180527) Рівнемір УБ -ПВ 0,8 м (БРУ); (180530) РН-метр 150м; 

(180531) Розходомір DPM-1130 G2 L343; (180532) Розходомір “Взлет ЄР-У”ДУ-150 (водяна 

насосна); (180533) Розходомір DPM-1130 G2 L343 (варильне); (180534) Розходомір Взліт ЄР-У 

(розмольний); (180535) Розходомір ДРМ-1507 Г 2 343 (БРУ); (180536) Розходомір ДРМ-1507 Г 2 

343 (БРУ); (180537) Розходомір ДРМ-1507 Г 2 343 (БРУ); (180538) Розходомір ДРМ-1507 Г 2 343 

(БРУ); (180539) Розходомір ДРМ-1540 Г 2 343 (БРУ); (180540) Розходомір ЕРСВ-210/50 с (БРУ); 

(180546) Ротаметр РП-0,63 ЖУЗ; (180547) Ротаметр РП-1 ЖУЗ; (180548) Ротаметр РП-1,6 ЖУЗ; 

(180549) Ротаметр РП-6,3 ЖУЗ; (180550) Сахариметр СУ -5; (180551) Сахариметр; (180557) 

Сигналізатор СУЛЖ-1 (БРУ); (180558) Сигналізатор СУЛЖ-1 (БРУ); (180559) Сигналізатор 

СУЛЖ-1 (БРУ); (180560) Сигналізатор СУЛЖ-1 (БРУ); (180562) Спиртомір СА-2 (БРУ); (180563) 



Станок для розпилюв. Деревини; (180564) Станок наждачний 3К-634 (мехмайстерня); (180579) 

Теплообмінник спіральний 30; (180580) Теплообмінник спіральний 30 (брод.від.); (180581) 

Термостат ТС-1/80 СПУ; (180583) Токарний станок 1М63Н (мехмайстерня); (180585) Турнікет 

(електронна прохідна); (180588) Фотоколориметр КФК-3-01; (180595) Хроматограф «Кристал 2000 

м»; (180596) Шасі монтажне 12 (БРУ); (180597) Шасі монтажне 12 (випарне); (180598) Шафа 

сушильна СЕШ-3 м; (180603) Шафа ІР 54; (180604) Шафа ІР 54; (180606) Шафа силова ПР 

(сушильне); (180607) Шафа силова ПР (сушильне); (180609) Шкаф СЄШ-3м сушильний; (180623) 

Шкаф ПР 11-30-64 (сушильне відділення); (180625) Агрегатор насосний ВВН-1-3 (бродильне 

відд.);  (180626) Агрегатор насосний ВВН-ЗН (БРУ); (180627) Барометричний конденсатор (БРУ); 

(180628) Бачок замісу (розмольне); (180629) Бачок ферментних препаратів (варильне); (180631) 

Бетономішалка; (180632) Бетонорозчинник; (180635) Бражна колона (3000 дал.); (180636) 

Бродильний апарат V-140м3 № 1; (180637) Бродильний апарат V-140м3 № 10; (180638) 

Бродильний апарат V-140м3 № 2; (180639) Бродильний апарат V-140м3 № 3; (180640) Бродильний 

апарат V-140м3 № 4; (180641) Бродильний апарат V-140м3 № 5; (180642) Бродильний апарат V-

140м3 № 6; (180643) Бродильний апарат V-140м3 № 7; (180644) Бродильний апарат V-140м3 № 8; 

(180645) Бродильний апарат V-140м3 № 9; (180646) Вакуум оцукрювач (варильне); (180647) 

Верстат свердлильний (мехмайстерня); (180648) Верстат слюсарний (мехмайстерня); (180649) 

Верстат слюсарний (мехмайстерня); (180650) Верстат слюсарний (мехмайстерня); (180651) Верхня 

мелясна дріжджанка F-12 м3.; (180652) Випарний апарат (випарне)-ємкість; (180653) Випарний 

апарат (випарний)-ємкість; (180654) Випаровувач F= 30 м2; (180655) Випаровувач F=24 м2; 

(180656) Витратомір-лічильник електромаг (СМП); (180660) Вологомір РМ -400 (лабораторія); 

(180665) Двигун 22 кВт до насоса НБ-32 (розмольне); (180666) Деаератор з головкою; (180668) 

Дизель-генератор ДТЛ-315; (180669) Дизель-генератор ДТЛ-315; (180670) Димосос; (180671) 

Димосос (котел № 1); (180672) Димосос (котел № 2); (180674) Дренажно-розподільний пристрій 

ДРУ 2,0-0,6-1-К 1; (180675) Дренажно-розподільний пристрій ДРУ 2,0-0,6-1-К 2; (180676) 

Дріжджанка № 1; (180677) Дріжджанка № 2; (180678) Дріжджанка № 3; (180679) Дріжджанка № 4; 

(180680) Дріжджанка № 5; (180681) Дріжджанка № 6; (180682) Економайзер (котел № 2); (180683) 

Електродвигун 11хв./3000 об.; (180684) Електродвигун 45 кВт (розмольне); (180685) 

Електродвигун 45 кВт 3000 об. (розмольне); (180686) Електродвигун 4кВт 300об до насоса 

септика; (180687) Електродвигун 7,5 кВт 1500 об. до міксера оцукрювача (варка); (180688) 

Електродвигун 75 кВт 3000 1500 об.; (180689) Електродвигун 75 кВт 3000 1500 об.; (180690) 

Електродвигун 90 кВт 3000 1500 об.; (180691) Електродвигун 90 кВт 3000 1500 об.; (180692) 

Електромагнітний витратомір ПРЕМ Ду50 з індикацією та струмовим виходом; (180693) 

Електромагнітний витратомір ПРЕМ Ду50 з індикацією та струмовим виходом; (180694) 

Електромагнітний витратомір ПРЕМ Ду50 з індикацією та струмовим виходом; (180695) 

Електромотор НИЦ225С; (180696) Електромотори АМ 4 225С; (180697) Електромотори АМ 4 

225С; (180698) Електронасос LOWARA SV1615 160; (180699) Електронасос ЕЦВ 8-16-140; 

(180700) Електрощит ПР-247/03 (щитова); (180702) Ємкість-усереднювач, очисні споруди (б); 

(180704) Збірник 7,4 м3 (збірник сухої барди); (180705) Збірник 7,4 м3 (збірник сухої барди); 

(180706) Збірник 7м3 (водяна дріжджанка); (180707) Збірник 80 м3 (очисні); (180709) Збірник ЕАФ 

(спиртосховище); (180710) Збірник ЕАФ з виробництва (спиртосховище); (180713) Збірник 

сивушного масла; (180714) Збірник сивушного масла; (180716) Збірник спиртоводяної суміші 

(спиртоловушка); (180717) Збірник спирту (спиртосховище); (180718) Збірник стандартного 

сивушного масла (БРУ); (180719) Збірник фугату (сушильне); (180723) Колона епюраційна 3000 

дал.; (180724) Колона кінцевої очистки; (180727) Конвеєр гвинтовий ВК 2001(сушильне); (180728) 

Конвеєр гвинтовий У-13 БКШ-160 (сушильне); (180729) Конвеєр гвинтовий У-13 БКШ-160 

(сушильне); (180730) Конвеєр гвинтовий У-13 БКШ-160 (сушильне); (180731) Конвеєр стрічковий 

М-8 АКС (розмольне); (180732) Котел Е 1/9 (солод); (180739) Лічильник спирту № 06-59; (180740) 

Мийна машина; (180741) Мийна машина HD 10/21 S; (180742) Мірник ЕАФ (спиртобаза); (180743) 

Мірник спиртовий № 8 (зливне); (180744) Мірник спиртовий № 9 (зливне); (180745) Мірник 

спиртовий № 1 (спиртобаза); (180746) Мірник спиртовий № 10 (зливне); (180747) Мірник 

спиртовий № 11 (зливне); (180748) Мірник спиртовий № 12 (зливне); (180749) Мірник спиртовий 

№ 13 (зливне); (180750) Мірник спиртовий № 14 (спиртосховище); (180751) Мірник спиртовий 

№ 15 (спиртосховище); (180752) Мірник спиртовий № 16 (спиртосховище); (180753) Мірник 

спиртовий № 17 (спиртосховище); (180754) Мірник спиртовий № 2 (спиртобаза); (180755) Мірник 



спиртовий № 3 (спиртобаза); (180756) Мірник спиртовий № 4 (спиртобаза); (180757) Місткість 

металічна 70 м3 (солод); (180758) Місткість металічна 70 м3 (солод); (180759) Місткість металічна 

70 м3 (солод); (180760) Місткість металічна 70 м3 (солод); (180761) Місткість металічна 70 м3 

(солод); (180765) Мотор-редуктор ЗМП-31,5-180-2,2-110(розмольне) 1; (180766) Мотор-редуктор 

ЗМП-31,5-180-2,2-110 (розмольне) 2; (180767) Мотор-редуктор ЗМП-31,5-180-2,2-110 (розмольне) 

3; (180768) Мотор-редуктор ЗМП-31,5-180-2,2-110 (розмольне) 4; (180769) Мотор-редуктор ЗМП-

50-56-4,0-320 (розмольне); (180770) Насос 20/30Х65-50-160 (насос спирту, спиртобаза); (180772) 

Насос ВВН 1-12 (вакуум, варильне); (180773) Насос ВВН 1-12 (вакуум, вдділення ГФО); (180774) 

Насос ВВН 1-12 (вакуум, вдділення ГФО); (180777) Насос 2 HMS4T (спиртова насосна) 1; (180778) 

Насос 2 HMS4T (спиртова насосна) 2; (180779) Насос 3м 40-200 (насос опалення); (180780) Насос 

3м 40-200х5,5 (БРУ, кислота); (180781) Насос 3м 65-200/18,5 (водяний насос №4); (180782) Насос 

3-НВР-1Д (насос нестандартних спиртопродуктів); (180783) Насос 50*120 IMP GHN; (180784) 

Насос 80-65-160 (насос спиртоловушки, бродильне); (180785) Насос 80х50х100 (насос опалення); 

(180786) Насос CDLF 4-190; (180787) Насос CDLF 4-190; (180788) Насос CDLF 4-190; (180789) 

Насос CDLF 8-50; (180790) Насос CDLF 8-50; (180793) Насос CRN-8-60 (насос сивушного масла); 

(180794) Насос FHS 65-250/300; (180795) Насос IHG 65-200; (180796) Насос IHG 65-200; (180797) 

Насос IHG 65-200 (подача бражки) 1; (180798) Насос IHG 65-200 (подача бражки) 2; (180799) 

Насос IHG 80-160; (180800) Насос IHG 80-200; (180801) Насос IHG 80-200; (180802) Насос IHG 80-

200; (180803) Насос IHG 80-200; (180804) Насос IHG 80-200; (180805) Насос IHG 80-200; (180806) 

Насос IHG 80-200; (180807) Насос IHG 80-200; (180808) Насос IHG 80-250; (180809) Насос ING 

(БРУ); (180810) Насос ING (БРУ); (180811) Насос IRG 100-200; (180812) Насос IRG 100-200; 

(180813) Насос IRG 100-200; (180814) Насос IRG 100-200; (180816) Насос NKPG 65-200/30; 

(180817) Насос SV 1615 F 150 T; (180818) Насос Wilo МН 1203-1/Е/3-400-50-2 (насос спирту); 

(180819) Насос Wilo МН 1204-1/Е/3-400-50-2 (насос спирту); (180820) Насос Wilo МН 1204-1/Е/3-

400-50-2 (насос спирту); (180821) Насос WQ 40-15-4; (180824) Насос агрегатний ЦНС 60-264 

(насос барди, випарне); (180825) Насос АНЦС 4/60 (насос розсиропки, варильне); (180826) Насос 

АСВН 80-84 (насос спирту, спиртосховище); (180827) Насос АСВН-80 (насос спирту, спиртобаза); 

(180828) Насос АСВН-80 (насос спирту, спиртобаза); (180829) Насос АСВН-80 (насос спирту. 

спиртосховище); (180830) Насос АСВН-80 (спиртобаза); (180831) Насос АСВН-80А (насос спирту, 

зливне); (180832) Насос АСВН-80А (насос спирту, зливне); (180833) Насос ВВН 1,5/04 (з 

електродвигуном) 4/1500; (180834) Насос ВВН 1-1,5-4кВт (вакуум насос, БРУ); (180835) Насос 

ВВН 1-12 (вакуум насос, варильне); (180836) Насос ВВН-0,75 (вакуум насос варильне); (180837) 

Насос ВКС 1/16 АБ (насос каналізаційних скидів); (180838) Насос ВР 8С; (180844) Насос ЕЦВ 8-

16-140 (артскважина); (180847) Насос ЕЦВ 8-25-150 (артскважина); (180848) Насос К100-65-200 

(насос для миття чанів); (180851) Насос К80-65-160 (насос перекачки бражки); (180853) Насос КМ-

91-65-50-160 (насос рециркуляції замісу); (180854) Насос МСТ 10-1 -очисні споруди (б); (180858) 

Насос НЦ НФ-100 (адмінкорпус, вода); (180859) Насос НЦВ 6,5-140 (мехмайстерня, вода); 

(180860) Насос НЦК 100-65-200 (ХВО); (180861) Насос НЦК100-65-200 (ХВО); (180864) Насос П6 

ППВ (насос меляси, водяна); (180865) Насос П6-ППВ (насос меляси, водяна); (180866) Насос ПДВ-

16/20 (насос меласи 1000т.); (180867) Насос РПА; (180871) Насос СМ100-65 (водяний насос №3); 

(180872) Насос СМ-100-65 (соляна насосна); (180873) Насос Х 80-50-200 (насос кислоти); (180874) 

Насос Х80-50-160 ДС (насос бражки); (180878) Насос ЦЕНН ФТ3/20 (насос гідроселекції); 

(180879) Насос ЦЄ-ННФ (насос підсивушних вод, БРУ); (180881) Насос ЦМК 16/27 (насос 

спиртоводяної суміші БРУ); (180882) Насос ЦМК 16/27-очисні споруди (б); (180883) Насос ЦН 

100-65-200/4 (водяний насос № 5); (180884) Насос ЦНСГ 38-176 (котельня); (180886) Насос-барди 

1614-3/25ЕЗ-400-50-2 (випарне); (180887) Насос-барди АХ-90/49 (випарне); (180891) Насос-

дозатор PDE DLX CC/M 05-07; (180892) Насос-дозатор PDE DLX CC/M 05-07; (180893) Насос-

дозатор PDE DLX CC/M 05-07; (180897) Насос-шнековий Л-50 (бардяна яма); (180898) Натрій 

катіонітовий фільтр (ХВО); (180899) Нижня мелясна дріжджанка (варильне); (180900) Норія 

БВПНР (солод); (180901) Норія НПЗ -20 (солод); (180902) Норія (зерносклад); (180903) Норія НП-

20 (розмольне); (180904) Норія НЦ 1-50 (спиртобаза); (180905) Норія НЦ-1-5 (норія підробки, 

розмольне); (180907) Пластинчастий - теплообмінник (варильне); (180908) Повітропідігравач; 

(180912) Ректифікаційна колона № 1; (180913) Ректифікаційна колона № 2; (180914) Ресивер; 

(180915) Ресивер Б/К (компресорна); (180916) Ресивер високого тиску (вуглекислотний); (180917) 

Секції АВМ (АПО БК, ЕК); (180918) Секції АВМВ 146-1.63 (котельня); (180919) Сепаратор 



бражки (БРУ); (180920) Сепаратор БСХ-12 без ПК; (180921) Сепаратор попер.очист.СПО-

50(Схема мокр. пом.); (180922) Силос для зерна (розмольне); (180923) Силос для зерна 

(розмольне); (180924) Силос для зерна (розмольне); (180925) Солерозчинник (ХВО); (180927) 

Сосуд вологовідділяючий (вуглекислотний); (180929) Спіральний теплообмінник F=50 кв.м; 

(180930) Станція управління 4 кВт (очисні споруди); (180931) Станція управління 4 кВт (очисні 

споруди); (180935) Теплообмінник 273ТКВ (конденсатор сив.спирту РК-2); (180936) 

Теплообмінник 325 ТКВ (ловушка ККО); (180937) Теплообмінник 425 ТКГ (конденсатор 

крот.альдегіду); (180939) Теплообмінник М6-М (випарне); (180940) Теплообмінник М6-МФГ 

(бойлерна); (180941) Теплообмінник М6-МФГ (бойлерна); (180942) Теплообмінник спірал.60; 

(180943) Теплообмінник спіральний F20м2; (180944) Теплообмінник спіральний F20м2; (180945) 

Теплообмінник спіральний KLS0.6-30-750-10/10; (180946) Теплообмінник спіральний KLS0.6-50-

750-10/10; (180947) Токарний станок ЛТ(мехмайстерня); (180951) Установка СО2 

(вуглекислотний); (180952) Установка СО2 УП7 5/224 (вуглекислотний); (180953) Фільтр грубої 

очистки мазута (соляна); (180954) Фільтр катіонітовий (ХВО); (180955) Фільтр катіонітовий 

(ХВО); (180956) Фільтр мазутний; (180957)Фільтр мазутний; (180958) Фільтр механічний (ХВО); 

(180959) Фільтр ХВО; (180965) Циклон (сушильне); (180967) Цистерна 75м3 (бардяна яма); 

(180970) Цистерна ефірна F-15 м3 (випарне); (180983) Цистерни спиртові (зливне); (180984) Шафа 

витяжна лабораторна (кисл,); (180985) Шкафи силові СПН-77 (сушильне відділення); (180987) 

Шнековий конвеєр ТПШ-3М (розмольне); (180988) Щит автоматичний (котельня); (180989) Щит 

ЕР 1884/1 (БРУ); (180990) Щит ЕР 1884/1 (БРУ); (180991) Щит ЕР 1884/1 (випарне); (180995) Щит 

контролю (розмольне відділення);(180996) Щит МКН 1283 ІР 31 (БРУ); (180997) Щит ТС 2066/2 

ІР54; (180998) Щити і прибори автоматизації (котельня); (180999) Ящик обліку АВР; (500296) 

Вагова заводу (лаб); (500616) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1 P31020000000010; 

(500617) Системний блок IT-Block G5400Work P31010000000001; (500711) Монітор 23,6" Iiyama 

ProLite X2474HV-B1 P31020000000010; (500712) Системний блок IT-Block G5400Work 

P31010000000001; (500742) Трансформатор напруги НТМИ-10-УЗ; (501365) Ємкість МЖТ-16; 

(501376) Насос ING 80-250; (501560) БФП Canon Image Runner 1435i A4; (180001) Автомашина 

ГАЗ 31029; (180002) Автомашина ГАЗ 3307; (180004) Автомашина ЗІЛ 431410; (180005) 

Автомашина ЗІЛ-ММЗ 554М; (180006) Автомашина ГАЗ 3307; (180007) Автомашина ЗІЛ 130; 

(180010) Автомашина SKODA OCTAVIA 2.0; (180011) Автомашина SKODA SUPER B 1.8; 

(180012) Причіп КРАЗ 8138; (180013) Автоцистерна АЦ 10,5 МАЗ 533603; (180014) Автомашина 

ЗІЛ 431412; (180112) Домкрат рейковий ДР-0,5тн; (180113) Електроводонагрівач 100л.; (180268) 

АСКОЕ-автоматиз. система контролю і обліку електро; (180303) Вішалка; (180304) Вішалка 

відкрита (стол); (180307) Газова плита «Брест1100»; (180314) Дрель ударний SHARKY; (180317) 

Електроплита; (180318) Затвір дисковий ЗДНЖ 50-1,0-П 9 (випарне); (180319) Затвір дисковий 

ЗДНЖ 50-1,0-П 9 (випарне); (180322) Затвір дисковий ЗДП -50 Г -1,0 Р; (180333) Затвір дисковий 

ЗДП -50 Г -1,0 Р; (180340) Індикатор технол. ІТМ 22-03; (180341) Індикатор технол. ІТМ 22-33; 

(180342) Індикатор технол. ІТМ 22-33-1; (180343) Індикатор технол. ІТМ 22-33-1; (180344) 

Індикатор технол. ІТМ 22-33-Т; (180345) Каса-незгораєма; (180346) Каса-незгораєма; (180351) 

Кахельна піч для твердого палива (база); (180352) Кахельна піч для твердого палива (вагова); 

(180357) Комплект меблів; (180358) Комплект меблів – стінка; (180359) Комплект меблів; (180360) 

Комплект меблів; (180361) Комплект меблів; (180362) Комплект меблів; (180363) Комплект меблів 

(каса); (180372) Крісло Лорд Стіп; (180375) Лавка пп 1; (180376) Лавка пп 2; (180377) Лавка пп 3; 

(180378) Лавка пп 4; (180379) Лавка пп 5; (180380) Лавка пп 6; (180381) Лавка пп 7; (180382) Лавка 

1 (12 штук); (180383) Лавка 2 (4 шт); (180440) Морозильна камера Снайге245; (180454) Паровий 

інжектор (БРУ); (180498) ППК блок пожежний вибухозахищений (пожеж. сигнал.); (180499) 

Пральна машина (їдальня); (180525) Радіостанція ІСОМ-F 11; (180555) Сервант; (180565) Стенд-

вітрина; (180566) Стіл; (180567) Стіл банкетний; (180568) Стіл кутовий 1500х1180 

(вироб.лаборарія); (180569) Стіл кутовий на 3 (вироб.лабораторія); (180570) Стіл кутовий під 

монохромертр (вироб.лабор); (180571) Стіл на опорі шт2; (180572) Стіл на опорі шт. 6.; (180574) 

Таль ланцюгова 3м; (180575) Таль ланцюгова 6м; (180576) Таль ручна в/п 3,2т. (мехмайстерня); 

(180591) Холодильник «Мінськ1700»; (180599) Шафа 1-но секційна пп 1; (180600) Шафа 1-но 

секційна пп 2; (180601) Шафа 1-но секційна пп 3; (180602) Шафа 1-секційна пп 4; (180605) Шафа 

комбінована (виробнича лабораторія); (180608) Шафа скло (виробнича лабораторія); (180610) 

Шкаф 2-х секц.; (180611) Шкаф 2-х секц.; (180612) Шкаф 2-х секц.; (180613) Шкаф 3-х секц. лів.; 



(180614) Шкаф 3-х секц. лів.; (180615) Шкаф 3-х секц. лів.; (180616) Шкаф 3-х секц. лів.; (180617) 

Шкаф 3-х секц. лів.; (180618) Шкаф 3-х секц. пр.; (180619) Шкаф 3-х секц. пр.; (180620) Шкаф 3-х 

секц. пр.; (180621) Шкаф кут.; (180622) Шкаф кут.; (180624) Шкаф холодильник; (180659) 

Водонагрівач Termal 100S CB 100U; (180737) Кутова шліфмашина SHARKY; (180738) Лічильник 

води WPK Ф 150; (180088) Газонокосарка електрична Viking; (180592) Холодильник Мінськ; 

(180594) Холодильник Снайге; (180633) Бойлер50; (180634) Бойлер Термекс SPR-V 100; (180661) 

Ворота розсувні (спиртобаза); (180662) Двері металеві (котельня); (180663) Двері металеві 

(спиртозливне); (180664) Двері металеві (спиртосховище); (180711) Збірник підробки сивушного 

масла (БРУ); (180712) Збірник підсивушних вод (БРУ); (180715) Збірник сірчаної кислоти 

(бродильне); (180722) Колоїдний млин тип-800 (варильне); (180735) Кулер V745 CGT; (180762) 

Місткість-16 м3 (збірник упареного фугату барди); (180775) Насос -дозатор (варильне); (180776) 

Насос «Гном» 10/10 (очисні споруди); (180791) Насос CRN 32-3-2 (сушильне); (180792) Насос 

CRN 32-3-2 (сушильне); (180815) Насос J P -6 садовий; (180822) Насос WQ 40-15-4 (очисні 

споруди); (180823) Насос WQ 40-15-4 (очисні споруди); (180839) Насос ЕЦВ 10-63-110 (ставок 

№1); (180870) Насос СМ 125-315/4 (мехмайстерня); (180875) Насос ХО-80-50-200 (насос барди, 

сушильне); (180876) Насос ЦЕНН БТВО 80/35 (випарне); (180877) Насос ЦЕНН БТВО 80/35 

(випарне); (180885) Насос ЦСНГ-38-176 (Озеро-Мушкатівка); (180948) Трубопроводи 

технологічні; (180949) Установка 138 кл.(маш. мішкозашивна, сушильне); (180962) Холодильник 

Норд-428; (180963) Холодильник Норд-431 (мехмайстерня); (180986) Шнек змішувач (сушильне); 

(501378) ВАВ Л-5 (машина для виготовлення алюмінієвих кришок); (070007) Цистерна залізнична 

51075232 (далі – Об’єкт приватизації). 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: Тернопільська область, м. Борщів, пров. 

Січових Стрільців, 2 та м. Борщів, вул. Степана Бандери, 140. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618). 

Юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; 

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

g.vergeles@ukrspirt.com. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Інв. 

номер   
Назва   

Адреса  

розташуван

ня   

Загальн

а 

площа 

(кв.м)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

речового 

права  

Форма 

власності 

та власник 

**  

18001

5  

Автогаражі з 

побутовими 

приміщеннями  

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2   

1290,3  22996894612

08  

1242.1 Гаражі 

наземні  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18001

7  

Бродильне 

відділення  

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

702,9  22996894612

08  

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  



Інв. 

номер   
Назва   

Адреса  

розташуван

ня   

Загальн

а 

площа 

(кв.м)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

речового 

права  

Форма 

власності 

та власник 

**  

Стрільців, 2  нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

18001

8  

18001

9 

Будинок цеху 

вуглекислоти 

(будинок СО2 

(склад) 

Будинок цеху 

вуглекислоти 

(будинок СО2) 

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

427,6  22996894612

08  

1252.9 Склади 

та сховища 

інші  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18002

0  

Автовагова з 

прохідною  

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

363,0  22996894612

08  

1274.6 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18002

2  

Будівля 

механізованої 

солодовні, літ. 

«В»  

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

865,1  21011069612

08  

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  



Інв. 

номер   
Назва   

Адреса  

розташуван

ня   

Загальн

а 

площа 

(кв.м)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

речового 

права  

Форма 

власності 

та власник 

**  

16.06.2021 

№21266717

3  

18002

4  

Варочне 

відділення  

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

349,6  22996894612

08  

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18002

6  

Водяна насосна  Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

76,0  22996894612

08  

1274.6 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18003

0  

Компресорна  Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

44,8  22996894612

08  

1274.6 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18003

1  

* Контора, 

цоколь, підвал  

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

1106,4  22996894612

08  

1220.9 Будівді 

для 

конторських та 

Витяг з 

Державног

о реєстру 

Державна, 

Міністерст

во 



Інв. 

номер   
Назва   

Адреса  

розташуван

ня   

Загальн

а 

площа 

(кв.м)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

речового 

права  

Форма 

власності 

та власник 

**  

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

адміністративн

их цілей інші  

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

економіки 

України  

18003

2  

Корпус 

консервного 

цеху  

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

644,0  22996894612

08  

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18003

3  

Корпус заводу  Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

1764,0  22996894612

08  

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18003

4  

Майстерня  Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

340,6  22996894612

08  

1274.6 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  



Інв. 

номер   
Назва   

Адреса  

розташуван

ня   

Загальн

а 

площа 

(кв.м)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

речового 

права  

Форма 

власності 

та власник 

**  

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

18003

5  

Механізований 

зерносклад  

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

1100,7  22996894612

08  

1252.9 Склади 

та сховища 

інші  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18003

6  

Мокре 

зберігання солі, 

літ. «У»  

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

16,5  21010931612

08  

1252.9 Склади 

та сховища 

інші  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

16.06.2020 

№21266496

5  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18004

5  

Підвал  Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

35,5  22996894612

08  

1252.9 Склади 

та сховища 

інші  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18004 Підробочне Тернопільськ 652,3  22996894612 1251.5 Будівлі Витяг з Державна, 



Інв. 

номер   
Назва   

Адреса  

розташуван

ня   

Загальн

а 

площа 

(кв.м)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

речового 

права  

Форма 

власності 

та власник 

**  

6  відділення  а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

08  підприємств 

харчової 

промисловості  

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

Міністерст

во 

економіки 

України  

18004

8  

Котельня  Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

431,2  22996894612

08  

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18005

2  

Свинарник для 

вирощування 

100 голів, літ. 

«К»  

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

478,5  21011224612

08  

1271.1 Будівлі 

для 

тваринництва  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

16.06.2021 

№21266931

2  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18005

5  

Склад їдальні  Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

38,3  22996894612

08  

1252.9 Склади 

та сховища 

інші  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  



Інв. 

номер   
Назва   

Адреса  

розташуван

ня   

Загальн

а 

площа 

(кв.м)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

речового 

права  

Форма 

власності 

та власник 

**  

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

18005

6  

Склад - рамник  Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

1177,7  22996894612

08  

1252.9 Склади 

та сховища 

інші  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України   

18005

7  

Склад – рамник 

(тари)  

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

429,1  22996894612

08  

1252.9 Склади 

та сховища 

інші  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України   

18005

8  

Соляна 

насосна, літ. 

«У1»  

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

17,4  21011307612

08  

1274.6 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

16.06.2021 

№21267071

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України   



Інв. 

номер   
Назва   

Адреса  

розташуван

ня   

Загальн

а 

площа 

(кв.м)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

речового 

права  

Форма 

власності 

та власник 

**  

9  

18006

4  

Схема мокрого 

помолу, літ. 

«В2»  

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

177,4  21010671612

08  

1274.6 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

16.06.2021 

№21266250

9  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18006

8  

Трансформатор

на підстанція  

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

43,0  22996894612

08  

2224.3 

Трансформатор

ні станції та 

підстанції 

місцевих 

електромереж  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18007

1,  

18007

2 

Цех по 

виробництву 

білкового 

корму, Цех по 

виробництву 

білкового 

корму 

(бюджет) 

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

233,6  22996894612

08  

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18003

9 

18004

0 

Очисні споруди 

Очисні споруди 

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, 

пров. 

Січових 

93,7  22996894612

08  

1274.6 

Господарські 

будівлі  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  



Інв. 

номер   
Назва   

Адреса  

розташуван

ня   

Загальн

а 

площа 

(кв.м)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

речового 

права  

Форма 

власності 

та власник 

**  

Стрільців, 2  нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24596496

3  

18005

9  

Прохідна, 

мірне 

відділення  

Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, вул. 

Степана 

Бандери, 140  

226,5  22990026612

08  

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24597139

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18002

3  

Прохідна вага  Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, вул. 

Степана 

Бандери, 140  

103,3  22990026612

08  

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

25.02.2021 

№24597139

3  

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  

18006

5  

Зерносклад  Тернопільськ

а обл., м. 

Борщів, вул. 

Степана 

Бандери, 140  

66,1  22990026612

08  

1252.9 Склади 

та сховища 

інші  

Витяг з 

Державног

о реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

Державна, 

Міністерст

во 

економіки 

України  



Інв. 

номер   
Назва   

Адреса  

розташуван

ня   

Загальн

а 

площа 

(кв.м)  

Реєстраційн

ий номер  

Функціональн

е  

використання  

Підстава 

виникнен

ня  

речового 

права  

Форма 

власності 

та власник 

**  

25.02.2021 

№24597139

3  

* В перелік нерухомого майна не включена захисна споруда цивільного захисту – протирадіаційне 

укриття (інв. номер 181004), розташоване за адресою: Тернопільська обл., м. Борщів, пров. Січових 

Стрільців, 2, яке не підлягає приватизації та залишається на балансі ДП «Укрспирт», яке 

користується та розпоряджається цим майном. **  Згідно з Витягами з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 16.06.2020 № 212670719, 

№ 212662509, № 212667173, № 212664965, № 212669312 та від 25.02.2021 № 245964963, 

№ 245971393 власником майна є держава в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України (код ЄДРПОУ 37508596), яке перейменовано у Міністерство 

економіки України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2021 № 504. 

 

Інформація 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  

Тернопільська 

обл., м. 

Борщів, пров. 

Січових 

Стрільців, 2  

5,9871  6120810100:02:003:0048  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних, і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємствами, 

що пов’язані з 

користуванням 

надрами   

Державна. Рішення про 

державну реєстрацію 

прав та обтяжень 

№5158834 від 

20.08.2013. Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права серія 

ЕАЕ №273852 від 

20.08.2013  

Земельна 

ділянка  

Тернопільська 

обл., м. 

Борщів, вул. 

Степана 

Бандери, 140  

1,42  6120810100:02:004:0376  Для розміщення 

та експлуатації 

основних, 

підсобних, і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємствами, 

що пов’язані з 

користуванням 

надрами   

Державна. Рішення про 

державну реєстрацію 

прав та обтяжень 

№ 5154556 від 

20.08.2013. Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 

речового права серія 

ЕАЕ №273849 від 

20.08.2013  

 

Договора оренди на об’єкт приватизації або його частини станом на 01.10.2021 відсутні. 

 



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.  

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 23 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ  

ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТА 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 без умов – 28 105 130,10 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 14 052 565,05 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 14 052 565,05 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону без умов – 2 810 513,01 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 405 256,51 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 405 256,51 грн (без урахування ПДВ).  

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 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 

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 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 

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

 

 

 



в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 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 

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

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 адресами: Тернопільська область, м. Борщів, пров. 

Січових Стрільців, 2 та м. Борщів, вул. Степана Бандери, 140. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Герега Роман Тарасович – в. о. керівника (заступник керівника з 

виробничих питань) Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП 

«Укрспирт», контактний телефон (067) 350-59-51. 

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 – заступник начальника Регіонального відділення – 

начальник Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального 

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

областях 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: –. 

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-09-06-000003-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 281 051,30 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 140 525,65 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 140 525,65 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 



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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 

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

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  



№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  

2018 

рік  

2019 

рік  

2020 

рік  

9 

місяців 

2021 

року  

1.2  Оборотні активи  тис. грн   6909  7944  6267  6730  

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  

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 280 60 500 тис. грн;  



№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  

2018 

рік  

2019 

рік  

2020 

рік  

9 

місяців 

2021 

року  

заборгованість перед бюджетом 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 

Назва   
Адреса  

розташування   

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

Будівля 

ЕТЦ  

м. Чернігів, 

вул. Красносільськог

о, 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 

Чернігівсько

ї міської 

ради Дер-

жавному 

комітету 

України з 

промислової 

безпеки, 

охорони 

праці та 

гірничого 

нагляду  

Держава в 

особі Держав-

ного комітету 

України з 

промислової 

безпеки, 

охорони праці 

та гірничого 

нагляду на 

праві повного 

господарськог

о відання Дер-

жавного 

підприємства 

«Чернігівськи

й експертно-

технічний 

центр»  

Приміщенн

я навчаль-

но-методич-

ного центру  

м. Чернігів, 

вул. Красносільськог

о, 73а  

193,7  26397112  1220.9 . – 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

ративних 

цілей інші 

(учбово-

методичний 

центр по 

охороні 

праці)  

Свідоцтво 

на право 

власності на 

нерухоме 

майно від 

11.02.2009 

серія САВ 

№ 581156, 

видане 

Виконавчим 

комітетом 

Чернігівсько

ї міської 

ради Дер-

Держава в 

особі Держав-

ного комітету 

України з 

промислової 

безпеки, 

охорони праці 

та гірничого 

нагляду  



Назва   
Адреса  

розташування   

Загальн

а площа 

(м2)  

Реєстраційни

й номер  

Функціо-

нальне 

використанн

я  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма 

власності  

та власник  

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  

Земельна 

ділянка  

м. Чернігів, 

вул. Красносільського, 

89  

3442  7410100000:01:010:0607  03.01 – Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

органів держав-

Державний акт 

на право 

постійного 

користування 

земельною 



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  

ної влади та 

місцевого 

самоврядування  

ділянкою від 

05.12.2001 серія 

І-ЧН № 002112-

1608, виданий 

Чернігівською 

міською радою 

народних 

депутатів Дер-

жавному 

підприємству 

«Чернігівський 

експертно-

технічний центр 

Держпраці»  

Земельна 

ділянка  

м. Чернігів, 

вул. Красносільського, 

73а  

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 за 

договором – 

885,60 грн на рік 

плюс індексація   

 

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

Важливо. На балансі підприємства перебуває майно (комп’ютерна техніка, програмне 

забезпечення та ін.), яким підприємство фактично позбавлене можливості розпоряджатися та яке 

фізично перебуває в приміщенні Управління Держпраці в Чернігівській області (м. Чернігів, 

вул. П’ятницька, 39). Дане майно було раніше передано для користування співробітникам 

Управління в рамках статутного завдання ДП «Чернігівський ЕТЦ» – забезпечення науково-

технічної підтримки державного нагляду у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці та 



назад не повернено. З цього питання ДП «Чернігівський ЕТЦ Держпраці» ведеться претензійна 

робота. 

Майно, що перебуває на балансі ДП та входить до складу ЄМК,  

але фактично не знаходиться в розпорядженні ДП 

№ 

з/п  
Інв. №   Назва ОЗ  

Балансова 

(залишкова) 

вартість, грн   

1  112047  Пристрій багатофункціональний Canon SENSYS MF4430 інв. 112047  1  

2  112104  Монітор 18.5” SAMSUNG S 19B150N TFT iнв. 112104  1  

3  112173  Монітор 18.5” SAMSUNG S19B150N TFT iнв. 112173  1  

4  112174  Монітор 18.5” SAMSUNG S19B150N TFT iнв. 112174  1  

5  112190  Крісло Атлант інв. 112190  1  

6  112242  Пристрій багатофункціональний Canon МР230 інв. 112242  1  

7  112427  Крісло Кінг Люкс МВ/горіх-Мадрас дарк браун інв. № 112427  1  

8  1236801  Система акустична (2 колонки) Genius Speaker SP-E120 інв. 1236801  1  

9  1246101  Обігрівач Delongi KH 770715 інв. 1246101  1  

10  1320  Принтер HP Lazer Jet 1100 інв. 1320  1  

11  2510  Принтер Canon LBP1120 інв. 2510  1  

12  4675  Комп’ютер Athlon 64 3000 (без монітора) інв. 4675  1  

13  4710  Комп’ютер Sempron 2800 (без монітора 17”) LG 1750SQ з UPS інв. 

4710  

1  

14  5311  Монітор LCD19” LG L1953HR-SF (TN, 2ms, 300/2000:1, 170/170,D-

Sub/DVI,NCJ-03) інв. 5311  

1  

15  5350  Блок системний Sempron LE 1100/512/160G/SVGA GF6100 

int/DWDRW/SB/Lan інв. 5350  

1  

16  5360  Монітор 19” Samsung 940n TFT JB 312 інв. 5360  1  

17  5362  Монітор 19” Samsung 940n TFT JB 312 інв. 5362  1  

18  5368  Прилад багатофункціональний Canon laserBase MF 3228 інв. 5368  1  

19  5405  Блок системний Celeron 430/1024/80G/SVGAint/DWDRW/Lan інв. 

5405  

1  

20  5470  Монітор 19” LG W1942S-PF TFT інв. 5470  1  

21  5802  Монітор 19” SAMSUNG E1920NW TFT інв. 5802  1  

22  5806  Комп’ютер Сeleron DC E34009 (без монітору) інв. 5806  1  

23  5807  Монітор 19”SAMSUNG E1920NW TFT інв. 5807  1  

24  5819  Блок системний Celeron 3400/2048Mb/320Gb/int-video/DVD-RW інв. 

5819  

1  

25  5851  Блок системний CDC3400/RAM 2G/HDD 5000G/GA-G41MT-

S2/SVGA on board/DVD-RW Nec/-/DLC-SF478 інв. 5851 Тищенко-

Хоменко  

1  

26  5878  Блок системний Pentium G860 \MEM4Gb\ HDD1 Тb\ int-video\DVD-

RV інв. 5878  

1  

27  5886  Фотокамера цифрова Sony NEX-5R + 18-55mm з модулем пам’яті 16 

Г6 та фотосумкою інв. 5886  

1  

28  10350  ПО Microsoft office 2003 Small Business Rus (Pack 1pcs) (W87-00788) 

інв. 10350  

1  



№ 

з/п  
Інв. №   Назва ОЗ  

Балансова 

(залишкова) 

вартість, грн   

29  10360  ПО OEM Windows XP Professional Rus (Pack 1pcs) (Е85-04088) інв. 

10360  

1  

30  10423  ПО ABBYY FineReader 7.0 Home Edition інв. 10423  1  

31  10424  ПО Cyberlink PowerDVD 7 Standart інв. 10424  1  

32  1245201  Штамп з оснасткою-Знято з обліку інв. 1245201  1  

 

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: 29 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Чернігівський експертно-

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

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

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

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі 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: 1 200,00 грн (у разі внесення до 31.12.2021); або 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 01 січня поточного року (у разі внесення з 01.01.2022). 

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 аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті (увага, з 01.01.2022 рахунки можуть бути змінені): 

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 за ЄДРПОУ 43173325; 

в іноземній валюті (увага, з 01.01.2022 рахунки можуть бути змінені): 

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

Чернігівській областях; 

Адреса: просп. 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, 73а). 

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: просп. 

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

Миру, 43, 3-й поверх, кімн. 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса вебсайта: 

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

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

Телефони для довідок (0462) 67-63-02. 

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 23.11.2021 № 13/816. 

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 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

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

підприємства «Закарпатський  

експертно-технічний центр Держпраці» за адресою: 88000,  

Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці». 

Місцезнаходження: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 38015558. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.07.2021 – 7 осіб. 

Основний вид діяльності відповідно до Статуту – 71.20 Технічні випробування та дослідження. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 р. – 9 місяців 2021 року – 18 941,0 

тис. грн. 

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): проведення експертизи стану охорони праці та 

безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання під час виконання робіт з експлуатації 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

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

тис. грн  

2018 р.  8327,0  8146,0  

2019 р.  7405,0  7228,0  

2020 р.  3177,0  3104,0  

9 місяців 2021 р.  32,0  32,0  

 

Основні показники  

господарської діяльності підприємства  

за останні три роки 

№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  
2018 р.  2019 р.  

2020 

р.  

9 

місяців 

2021 р.  

1.  Активи (форма № 1, рядок 1300)  тис. грн  4268  3918  2478  2460  

1.1  Необоротні активи  тис. грн  728  702  1168  1168  

1.1.1  Балансова вартість нематеріальних активів  тис. грн  18  34  28  60  

1.1.2  Балансова вартість незавершених капітальних 

інвестицій  

тис. грн  –  –  –  –  

1.1.3  Балансова вартість основних засобів  тис. грн  710  668  1140  1108  

1.1.4  Довгострокові фінансові інвестиції  тис. грн  –  –  –  –  

1.2  Оборотні активи  тис. грн  3540  3216  1310  1292  

1.2.1  запаси  тис. грн  29  31  11  2  

1.2.2  сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, 

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

тис. грн  2043   1499  1276  1253  

1.2.3  Гроші (форма № 1, рядок 1165)  тис. грн  1293  1574  7  17  



№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  
2018 р.  2019 р.  

2020 

р.  

9 

місяців 

2021 р.  

2.  Пасиви  тис. грн  4268  3918  2478  2460  

2.1  Власний капітал (форма № 1, рядок 1495)  тис. грн  2656  2614  2128  1501  

2.2  Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595)  тис. грн  457  398  209  209  

2.3  Поточні зобов’язання, в тому числі:  тис. грн  1155  906  141  750  

2.3.1  поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма 

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

тис. грн  1155  906  141  750  

2.4  Прострочена кредиторська заборгованість, в тому 

числі за:  

тис. грн  –  –  –  –  

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

2.4.2  розрахунками перед бюджетом  тис. грн  –  –  –  –  

2.4.3  розрахунками зі страхування  тис. грн  –  –  –  –  

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

3.  Доходи всього, в тому числі:  тис. грн  8327  7405  3177  32  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  8146  7228  3104  32  

3.2  Інші операційні доходи  тис. грн  181  177  73  –  

3.3  Інші фінансові доходи  тис. грн  –  –  –  –  

4.  Витрати всього, в тому числі:  тис. грн  7762  6861  4204  659  

4.1  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  4240  3505  1938  152  

4.2  Адміністративні витрати  тис. грн  2827  2671  1972  507  

4.3  Витрати на збут  тис. грн  0  0  0  0  

4.4  Інші операційні витрати  тис. грн  571  566  294  –  

4.5  Інші витрати  тис. грн  –  –  –  –  

4.6  Витрати з податку на прибуток  тис. грн  124  119  –  –  

5.  Чистий прибуток (збиток)  +,-  тис. грн  565  544  -1027  -627  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  26  25  24  7  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників(з нарахуванням)   тис. грн  4785  4195  2683  568  

8.  Середньомісячна заробітна плата  грн  15300,0  14000,0  9316,0  3007,0  

 

Станом на 30.09.2021: 

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 

Поточна кредиторська заборгованість, у тому числі: 

заборгованість із заробітної плати – 355,00 тис. грн; 

розрахунки з бюджетом – 86,0 тис. грн; 

розрахунки зі страхуванням  – 103,00 тис. грн; 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 136,0 тис. грн; 

інша кредиторська заборгованість – 70,0 тис. грн. 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення права 

власності  

Форма 

власності 

та власник  

Будівля 

офісних 

приміщень 

з 

прибудовою   

Закарпатська 

обл., 

м. Ужгород, 

вул. Лесі 

Українки, 13  

424,2  2695628  1220.9 

Будівлі для 

конторсь-ких 

та адмініст-

ративних 

цілей інші  

Свідоцтво про 

право власності на 

нерухоме майно 

від 07.09.2012 серії 

САС № 161584, 

видане 

Виконавчим 

комітетом 

Ужгородської 

міської ради Дер-

жавному 

підприємству» 

«Закарпатський 

експертно-

технічний центр 

Держ-

гірпромнагляду 

України»  

Державна, в 

особі Держав-

ного комітету 

України з 

промислової 

безпеки, 

охорони праці 

та гірничого 

нагляду на 

праві повного 

господарського 

відання Дер-

жавного 

підприємства 

«Закарпатський 

експертно 

технічний 

центр»  

 

Будівля офісних приміщень з прибудовою перебуває в задовільному стані, забезпечена всіма 

необхідними інженерними оснащеннями (індивідуальне опалення, електропостачання, 

водопостачання, газопостачання) та обладнанням. 

Відомості про транспортні засоби: 

1. Автомобіль SKODA FABIA 2005 року випуску, державний реєстровий номер АО 3036 АС. 

2. Автомобіль ГАЗ 2762 вантажопасажирський – В, 2000 року випуску, державний реєстровий 

номер АО 5074 А. 

3. Автомобіль SKODA ОCTAVIA 2002 року випуску, державний реєстровий номер АО 9669 АЕ. 

4. Автомобіль SKODA ОCTAVIA 2007 року випуску, державний реєстровий номер АО 0016 ВЕ. 

5. Автомобіль RENAULT LOGAN 2011 року випуску, державний реєстровий номер АО 9826 ВА. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, 

підстава на право 

користування земельною 

ділянкою, інформація 

про обтяження  

Земельна 

ділянка  

Закарпатська 

обл., 

м. Ужгород, 

вул. Лесі 

Українки,13  

336  2110100000:10:002:0159  Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

органів держав-

ної влади та 

місцевого 

самоврядування  

Державна, Державний 

акт на право постійного 

користування земельною 

ділянкою серія 

ЯЯ№ 109642, виданий 

Ужгородською міською 

радою 06.08.2012  

 

Договори оренди на майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу державного 

підприємства «Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці», – відсутні. 

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

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

зберігаються. 



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 29 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Закарпатський експертно-

технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 38015558, що знаходиться за адресою: 88000, 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13, здійснюється відповідно до вимог Закону 

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

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

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

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Закарпатський експертно-

технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 38015558, що знаходиться за адресою: 88000, 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13, повинен відповідати вимогам, передбаченим 

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

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

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

зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або 

опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл 

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

встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. 

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

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

користування земельною ділянкою. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 2 459 820,25 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни –1 229 910,13 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 229 910,13 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 245 982,03 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 122 991,01 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 122 991,01 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Закарпатський експертно-

технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 38015558, що знаходиться за адресою: 88000, 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13, зобов’язаний з моменту переходу права 

власності на об’єкт приватизації забезпечити: 

недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника 

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

7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України); 

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом 1 місяця; 

погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства, яка склалася на момент 

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 аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску). 

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

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172. 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

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

Валюта рахунка – долари США та Євро. 

Рахунок № UA863223130000025203000000065. 

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

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

SWIFT: EXBSUAUX. 

Код ЄДРПОУ: 42899921 

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

Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts. 

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

Account: UA863223130000025203000000065 

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

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine. 

SWIFT: EXBSUAUX 

Code YeDRPOU: 42899921 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

за місцем розташування об’єкта. 

Відповідальна особа від підприємства: Шаленик Віталій Іванович, виконуючий обов’язки 

директора ДП «Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці», телефон (0312) 61-36-64, e-

mail:zakaretc@ukr.net. 

Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

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

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

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

61-38-83. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 

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

від 16 листопада 2021 № 00631. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-24-000004-3. 



Період між аукціонами: 

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

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

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 24 598,20 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 12 299,10 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 12 299,10 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 адмі-

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та 

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

групи інвентарних об’єктів у складі: радіостанція (2 од.), столи (5 од.) за адресою: 

Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі:  

радіостанція (2 од.), столи (5 од.) 

Місцезнаходження: Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Приватне акціонерне товариство «Жидачівський 

целюлозно-паперовий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00278801), адреса: Львівська обл., м. Жидачів, 

вул. Фабрична, 4. 

Відомості про об’єкт. 

До складу об’єкта входять: 

радіостанція «Пальма – П» 1985 р. – заводський № 13541, технічний стан задовільний; 

радіостанція «Пальма – П» 1986 р. – заводський № 32566, технічний стан задовільний; 

столи дерев’яні кухонні у кількості 5 шт., розміром 0,5х1,5 м, стан незадовільний. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 30 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація групи інвентарних об’єктів у складі: радіостанція (2 од.), столи (5 од.) за адресою: 

Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4 здійснюється відповідно до вимог Закону України 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 



СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 2 693,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1346,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1346,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 269,30 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 134,65 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 134,65 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

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

рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 1500,00 грн (одна тисяча 

п’ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 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 місцезнаходження: 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,79005. 

Account: UA863223130000025203000000065. 

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

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine. 

SWIFT: EXBSUAUX. 

Code YeDRPOU: 42899921. 

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



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцезнаходженням 

об’єкта: Львівська обл., м. Жидачів, вул. Фабрична, 4. 

Відповідальна особа від балансоутримувача – Тарас Кизима, тел. (097) 2724441. 

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/ua/regions/lviv.html, https://privatization.gov.ua/. 

Контактна особа – Данилишин Віра Григорівна, телефони для довідок: (032) 261-62-14, (032) 255-

38-55. 

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 Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях від 24.11.2021 № 02942. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій систем: UA-AR-P-2020-01-09-000014-2. 

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 – 26,93 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 13,46 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 13,46 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 Львівській, Закарпатській та 

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

інвентарних об’єктів у складі: водонапірна башня  

площею 13,2 м2, будівля артезіанської свердловини площею 20,2 м2  

за адресою: Львівська обл., м. Золочів, вул. Львівська, 50 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: водонапірна башня 

площею 13,2 м2, будівля артезіанської свердловини площею 20,2 м2. 

Місцезнаходження: Львівська обл., м. Золочів, вул. Львівська, 50. 

Назва і контактні дані балансоутримувача: Відкрите акціонерне товариство «Ремсервіс» (код за 

ЄДРПОУ 13837880), адреса: Львівська обл., м. Золочів, вул. Львівська, 50, тел. (097) 3997190. 

 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Заг. 

пл. 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава виникнення 

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Група 

інвентарних 

об’єктів у 

складі: 

водонапірна 

башня 

площею 

13,2 м2, 

будівля 

артезіанської 

свердловини 

площею 

20,2 м2   

Львівська 

обл., 

м. Золочів, 

вул. Львівська, 

50  

13,2  1735721646218  2222.5 

Водонапірні 

башти, 

фонтани   

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

про реєстрацію права 

власності, 

№ 151641697 від 

29.12.2018  

Державна, 

Регіональне 

відділення 

Фонду дер-

жавного 

майна 

України по 

Львівській, 

Закарпатській 

та Волинській 

областях (код 

за ЄДРПОУ 

42899921)  

20,2  1735729746218  2222.4 

Водяні 

свердловини, 

колодязі, 

бювети   

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

про реєстрацію права 

власності, 

№ 151642864 від 

29.12.2018  

 

До складу об’єкта приватизації входять: 

водонапірна башня площею 13,2 м2, 1957 року побудови (висота башні – 18 м; площа забудови – 

20,4 м; фундамент бутовий; стіни цегляні; покрівля – сталь; підлога земляна; інженерні комунікації 

відсутні); 

будівля артезіанської свердловини площею 20,2 м2, 1957 року побудови (висота – 2,6 м; площа 

забудови – 28,1 м; фундамент бетонний; стіни цегляні, перекриття залізобетонне; покрівля – толь; 

підлога – земля; інженерні комунікації відсутні). 

Водонапірна башня розташована з лівої сторони біля заїзду на територію підприємства. Будівля 

артезіанської свердловини розташована за межами території підприємства в полі. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 30 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація групи інвентарних об’єктів у складі: водонапірна башня площею 13,2 м2, будівля 

артезіанської свердловини площею 20,2 м2 за адресою: Львівська обл., м. Золочів, вул. Львівська, 50 

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

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

визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 

травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

 

 



СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 290 199,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 145 099,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 145 099,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 29 019,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 14 509,95 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 14 509,95 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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

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

рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2250,00 грн (дві тисячі 

двісті 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 аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 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 місцезнаходження: 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,79005. 

Account: UA863223130000025203000000065. 

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

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine. 

SWIFT: EXBSUAUX. 

Code YeDRPOU: 42899921. 

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



Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 15.45 за місцем його розташування за адресою: Львівська обл., 

м. Золочів, вул. Львівська, 50. 

ПІБ контактної особи на об’єкті (від балансоутримувача): Медвідь Василь Михайлович, тел. (097) 

3997190. 

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/ua/regions/lviv.html. 

Контактна особа організатора аукціону: Дідик Оксана Степанівна, телефони для довідок: (032) 

261-62-14, (032) 255-38-55. 

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 Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях від 24.11.2021 № 02941. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000006-1. 

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 – 2 901,99 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 450,99 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 450,99 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 Львівській, Закарпатській та 

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

пожежного автомобіля (ГАЗ 66-01) за адресою: Львівська обл., Буський р-н, м. Красне, 

вул. Залізнична, 18 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: колишній пожежний автомобіль (ГАЗ 66-01). 

Місцезнаходження: Львівська обл., Буський р-н, м. Красне, вул. Залізнична, 18. 

Назва і контактні дані балансоутримувача: Приватне акціонерне товариство «Красненський 

комбінат хлібопродуктів» (код за ЄДРПОУ 00952060), адреса: Львівська обл., Буський р-н, 

м. Красне, вул. Залізнична, 18, тел. (063) 8585866. 

Відомості про об’єкт: 

колісний транспортний засіб спеціального призначення АЦ-30, 1984 року випуску, номерний знак 

37-90 ЛВЄ, без реєстрації в Єдиному державному реєстрі МВС, технічний стан аварійний, не 

робочий, не комплектний, зберігається під відкритим небом на закритій території підприємства 

ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів». Технічний паспорт ВП № 071022 старого взірця. 

Автомобіль не експлуатується з 1990 р., останній техогляд був проведений у 2001 році. По факту є 

сукупність складових частин автомобіля, які можуть бути придатні до використання: 



кабіна (технічний стан: корозія металу; дах з вм’ятиною; електрообладнання, фари, прилади, скло, 

обшивка салону – відсутні); 

цистерна для води об’ємом 1,6 м3 з частинами облицювання кузова (технічний стан: корозія; 

вм’ятини; пошкодження затворів зливів); 

шини – 4 шт. з дисками (технічний стан: протектор зношений; диски з корозією); 

решта складових непридатні для подальшого використання, у вигляді металобрухту загальною 

вагою до 1 т. 

Відсутні: 

двигун внутрішнього згорання з навісним обладнанням; 

коробка перемикання передач; 

передні і задні ступиці коліс; 

передній і задній мости; 

насосне обладнання, автоматика забору води та пожежогасіння; 

електрообладнання повністю; 

система рульового керування. 

Решта систем та агрегатів перебувають в неробочому стані, комплектація кабіни відсутня 

повністю, шибки на вікнах відсутні, кузовні деталі пошкоджені, з масовими деформаціями та 

корозією, двигун відсутній, насосна система розморожена з масовими тріщинами робочих складових 

(в неробочому стані), цистерна – порушена цілісність, суцільна корозія. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 30 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація колишнього пожежного автомобіля (ГАЗ 66-01) за адресою: Львівська обл., Буський 

р-н, м. Красне, вул. Залізнична, 18 здійснюється відповідно до вимог Закону України 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 16 132,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 8 066,25 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 8 066,25 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1 613,25 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 806,62 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 806,62 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

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

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



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

рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 1499,00 грн (одна тисяча 

чотириста дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок) без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 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 місцезнаходження: 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, 79005. 

Account: UA863223130000025203000000065. 

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

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine. 

SWIFT: EXBSUAUX. 

Code YeDRPOU: 42899921. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

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

з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 15.45 за місцем його розташування за адресою: Львівська обл., 

Буський р-н, м. Красне, вул. Залізнична, 18. 

Контактна особа на об’єкті (від балансоутримувача): Стадник Віктор Теодозійович, тел. (063) 

8585866. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79007, м. Львів, вул. Коперніка, 4. 

Контактна особа організатора аукціону: Дідик Оксана Степанівна, телефони для довідок: (032) 

261-62-14, (032) 255-38-55. 

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 Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях від 24.11.2021 № 02940. 



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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-21-000001-2. 

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 умовам – 161,32 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 80,66 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 80,66 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 Львівській, Закарпатській 

та Волинській областях про продаж об’єкта малої приватизації державної власності – 

пакета акцій розміром 72,6920 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства 

«Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Проектно-конструкторський 

інститут конвеєробудування» (далі – ПрАТ «ПКІ конвеєробудування», товариство, інститут). 

Місцезнаходження товариства: 79007, м. Львів, вул. Базарна, 20.  

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 04601819 

Розмір статутного капіталу товариства – 324850,00 грн. 

Пропонується до продажу: пакет акцій ПрАТ «ПКІ конвеєробудування»  

у кількості 944560 штук, що становить 72,6920 % статутного капіталу товариства. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2021 – 22 особи. 

Види діяльності ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» за КВЕД: 

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 

(основний); 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 

71.20 Технічні випробування та дослідження. 

ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» є єдиним в Україні спеціалізованим проектно-конструкторським 

інститутом по розробці та проектуванню транспортних систем, підіймально-транспортного 

обладнання неперервної дії. 

В інституті накопичений значний інтелектуальний потенціал. В технічному архіві ПрАТ «ПКІ 

конвеєробудування» зберігаються проектно-конструкторські документи на більш ніж 30 видів 

обладнання транспортних систем для механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних та 

транспортно-складських робіт, що в різні часи були розроблені інститутом та поставлені на 

виробництво більше двох тисяч підприємств різних галузей господарства України та країн 

колишнього СРСР. 

ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» стоїть на обліку в Центральному державному науково-

технічному архіві України ( далі – ЦДНТА України) і включено до Списку № 1 юридичних осіб – 

джерел формування Національного архівного фонду (далі – НАФ), які передають документи до 

ЦДНТА України. Переліки 23 проектів, проблем (тем) за період 1973 – 2013 рр., науково-технічна 

документація по яких віднесена до складу НАФ і підлягає передачі на державне збереження, по 



інституту за відповідні роки є затверджені/схвалені експертно-перевірною комісією ЦДАНТД УРСР/ 

ЦДНТА України. 

Основна номенклатура та обсяг продукції  

(робіт, послуг) 

Продукція (роботи, послуги)  
Одиниця 

виміру  

За 2018 

рік  

За 2019 

рік   

За 2020 

рік  

За 9 міс. 2021 

року  

За видом діяльності 72.19 – дослідження й 

експериментальні розробки у сфері інших 

природничих і технічних наук (основний), 

всього  

тис. грн   127,3  112,0  –  78,0  

За видом діяльності 68.20 – надання в 

оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна, всього в 

тому числі передача електроенергії (без 

ПДВ) 

тис. грн  

тис. грн 

3659,9  

1539,0 

3919,1  

1679,8 

3274,0  

1175,5 

3014,5  1237,0 

За видом діяльності 70.22 – Консультування 

з питань комерційної діяльності й 

керування, всього  

тис. грн  –  –  –  –  

За видом діяльності 71.20 – Технічні 

випробування та дослідження, всього  

тис. грн  –  –  –  –  

 

Експортна продукція (роботи, послуги) – відсутня. 

Основні показники господарської діяльності  

ПрАТ «ПКІ конвеєробудування»  

за останні три роки та останній звітний період  

№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  

2018 

р.  

2019 

р.  

2020 

р.  

9 міс. 

2021 

р.  

1.  Активи   тис. грн  1922,4  1964,7  2181,7  2331,2  

1.1  Необоротні активи, у тому числі  тис. грн  298,6  271,2  394,6  372,2  

1.1.1  Балансова вартість нематеріальних активів  тис. грн  0,0  0,0  0,0  0,0  

1.1.2  Балансова вартість основних засобів  тис. грн  298,6  271,2  394,6  372,2  

1.2  Оборотні активи, у тому числі:  тис. грн  1623,8  1693,5  1781,1  1959,0  

1.2.1  Запаси  тис. грн  1472,8  1516,0  1659,3  1704,6  

1.2.2  Сумарна дебіторська заборгованість  тис. грн  73,7  83,6  72,9  180,3  

1.2.3  Грошові кошти  тис. грн  75,1  91,5  52,7  73,6  

1.2.4.  Витрати майбутніх періодів  тис. грн  2,2  2,4  2,2  0,3  

2.  Пасиви  тис. грн  1922,4  1964,7  2181,7  2331,2  

2.1  Власний капітал  тис.грн  1731,7  1735,4  1960,3  2008,0  

2.2  Поточні зобов’язання, у тому числі:  тис. грн  190,7  229,3  221,4  323,2  

2.2.1  Поточна кредиторська заборгованість (за розрахунками 

з бюджетом, зі страхування, з оплати праці)  

тис. грн  86,8  93,6  98,1  140,1  

2.2.2  Інші поточні зобов’язання  тис. грн  103,9  135,7  123,3  183,1  

3.  Доходи всього, в тому числі:   тис. грн.  3766,0  4012,5  3274,7  3079,5  

3.1  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  3766,0  4012,5  3274,7  3079,5  

4.  Витрати всього, в тому числі:   тис. грн  3648,9  3895,1  3155,6  2968,5  



№ 

з/п  
Показники  

Одиниця 

виміру  

2018 

р.  

2019 

р.  

2020 

р.  

9 міс. 

2021 

р.  

4.1  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

тис. грн  2296,4  2437,7  1892,0  1992,7  

4.2  Адміністративні витрати  тис. грн  994,4  1089,1  975,4  774,4  

4.3  Витрати на збут  тис. грн  325,8  325,3  258,5  201,2  

4.4  Інші операційні витрати  тис. грн  5,5  14,3  2,9  0,2  

4.5  Витрати з податку на прибуток  тис. грн  26,8  28,7  26,8  20,0  

5.  Чистий прибуток (збиток) +,-  тис. грн  +117,1  +117,4  +119,1  +91,0  

6.  Середня кількість всіх працівників  осіб  22  22  22  22  

7.  Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн  1514,8  1661,0  1543,6  1325,5  

8.  Середньомісячна заробітна плата  грн  5737,8  6291,7  5847,0  6694,4  

 

Дебіторська та кредиторська заборгованості  

ПрАТ «ПКІ конвеєробудування»  

станом на 01.10.2021 

 Найменування показника  
Одиниця 

виміру  
Усього   

З неї 

прострочена  

Дебіторська заборгованість     

Усього, в тому числі:  тис. грн  180,5  –  

розрахунки за виданими авансами  тис. грн  4,3  –  

розрахунки з дебіторами  тис. грн  162,7  –  

податкове зобов’язання   тис. грн  12,7  –  

соцстрах на випадок втрати працездатності  тис. грн  0,8  –  

Кредиторська заборгованість  

Усього, в тому числі:  тис. грн  323,2  –  

з бюджетом  тис. грн  68,9  –  

зі страхування (ЄСВ)  тис. грн  13,3  –  

з оплати праці  тис. грн  57,9  –  

податковий кредит від попередньої оплати 

(ПДВ)  
тис. грн  0,1  –  

розрахунки за отриманими авансами  тис. грн  32,2  –  

Дивіденди акціонерам   тис. грн  105,7  105,7  

Розрахунки з іншими кредиторами  тис. грн  45,1  –  

 

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на яких розташовано 

товариство, умови користування ними. 

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо) ПрАТ «ПКІ 

конвеєробудування» за адресою м. Львів, вул. Базарна, 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

з/

п  

Будівля, 

приміщення, 

споруда тощо  

Загальна  

площа, м2  

Умови  

використання  

Інформація про реєстрацію права власності  

Свідоцтво 

про право 

власності  

Витяг про реєстрацію права власності 

на нерухоме майно  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта  

Дата 

прийнят

тя 

рішення 

про 

реєстрац

ію права 

власност

і  

Дата  

витягу  

Номер  

витягу  

1  Будівля 

адміністра-

тивного корпусу 

і прохідної  

486,1  Виробничі 

потреби ПрАТ 

– 2-й, 3-й 

поверхи; в 

оренду здано 

1-й поверх 

(прохідна)  

На будівлю 

від 

09.01.2003, 

видане на 

підставі 

розпоряджен

ня 

Шевченківсь

кої районної 

адміністрації 

від 

09.01.2003 

№ 4  

1920677  18.07.20

03  

18.07.20

03  

1034990 

(серія 

ВАА 

№ 47804

9)  

2  Приміщення 

відділу технічної 

документації  

310,8  Не задіяно, 

здано в оренду 

(частково)  

На 

приміщення 

від 

09.01.2003, 

видане на 

підставі 

розпоряджен

ня 

Шевченківсь

кої районної 

адміністрації 

від 

09.01.2003 

№ 4  

1935891  21.07.20

03  

21.07.20

03  

1044357 

(серія 

ВАА 

№ 47806

8)  

3  Будівля 

виробничих 

приміщень 

відділу технічної 

документації  

136,5  Не задіяно, 

здано в оренду 

(частково)  

На будівлю 

від 

09.01.2003, 

видане на 

підставі 

розпоряджен

ня 

Шевченківсь

кої районної 

адміністрації 

від 

09.01.2003 

№ 4  

1921036  18.07.20

03  

18.07.20

03  

1035278 

(серія 

ВАА 

№ 47805

2)  

4  Будівля відділу 257,7  Не задіяно, На будівлю 1936072  21.07.20 21.07.20 1044470 



№ 

з/

п  

Будівля, 

приміщення, 

споруда тощо  

Загальна  

площа, м2  

Умови  

використання  

Інформація про реєстрацію права власності  

Свідоцтво 

про право 

власності  

Витяг про реєстрацію права власності 

на нерухоме майно  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта  

Дата 

прийнят

тя 

рішення 

про 

реєстрац

ію права 

власност

і  

Дата  

витягу  

Номер  

витягу  

науково-

технічної 

інформації  

здано в оренду 

(частково)  

від 

09.01.2003, 

видане на 

підставі 

розпоряджен

ня 

Шевченківсь

кої районної 

адміністрації 

від 

09.01.2003 

№ 4  

03  03  (серія 

ВАА 

№ 47806

9)  

5  Будівля 

лабораторії 

лінійних 

двигунів та 

тензометричних 

вимірювань  

206,2  Не задіяно  На будівлю 

від 

09.01.2003, 

видане на 

підставі 

розпоряджен

ня 

Шевченківсь

кої районної 

адміністрації 

від 

09.01.2003 

№ 4  

1921223  18.07.20

03  

18.07.20

03  

1035419 

(серія 

ВАА 

№ 47805

4)  

6  Будівля їдальні 

та 

конструкторськи

х приміщень  

991,2  Не задіяно, 

здано в оренду 

(частково)  

На будівлю 

від 

09.01.2003, 

видане на 

підставі 

розпоряджен

ня 

Шевченківсь

кої районної 

адміністрації 

від 

09.01.2003 

№ 4  

1921123  18.07.20

03  

18.07.20

03  

1035351 

(серія 

ВАА 

№ 47805

3)  

7  Приміщення 

складу 

експериментталь

60,2  Не задіяно, 

здано в оренду   

На 

приміщення 

від 

1920331  18.07.20

03  

18.07.20

03  

1034880 

(серія 

ВАА 



№ 

з/

п  

Будівля, 

приміщення, 

споруда тощо  

Загальна  

площа, м2  

Умови  

використання  

Інформація про реєстрацію права власності  

Свідоцтво 

про право 

власності  

Витяг про реєстрацію права власності 

на нерухоме майно  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта  

Дата 

прийнят

тя 

рішення 

про 

реєстрац

ію права 

власност

і  

Дата  

витягу  

Номер  

витягу  

ного цеху  09.01.2003, 

видане на 

підставі 

розпоряджен

ня 

Шевченківсь

кої районної 

адміністрації 

від 

09.01.2003 

№ 4  

№ 47804

8)  

8  Будівля 

будівельної 

групи  

421,2  Не задіяно, 

здано в оренду 

(частково)  

На будівлю 

від 

09.01.2003, 

видане на 

підставі 

розпоряджен

ня 

Шевченківсь

кої районної 

адміністрації 

від 

09.01.2003 

№ 4  

1920791  18.07.20

03  

18.07.20

03  

1035100 

(серія 

ВАА 

№ 47805

0)  

9  Будівля 

складських 

приміщень  

278,7, з 

яких після 

продажу 

частини 

приміщень 

в будівлі, 

ПрАТ 

обліковує 

174,2   

Не задіяно, 

здано в оренду 

(частково)  

На будівлю 

від 

09.01.2003, 

видане на 

підставі 

розпоряджен

ня 

Шевченківсь

кої районної 

адміністрації 

від 

09.01.2003 

№ 4  

1920922  18.07.20

03  

18.07.20

03  

1035187 

(серія 

ВАА 

№ 47805

1)  

10  Будівля 

медпункту  

34,2  Не задіяно, 

здано в оренду  

На будівлю 

від 

09.01.2003, 

видане на 

1936230  21.07.20

03  

21.07.20

03  

1044582 

(серія 

ВАА 

№ 47807



№ 

з/

п  

Будівля, 

приміщення, 

споруда тощо  

Загальна  

площа, м2  

Умови  

використання  

Інформація про реєстрацію права власності  

Свідоцтво 

про право 

власності  

Витяг про реєстрацію права власності 

на нерухоме майно  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта  

Дата 

прийнят

тя 

рішення 

про 

реєстрац

ію права 

власност

і  

Дата  

витягу  

Номер  

витягу  

підставі 

розпоряджен

ня 

Шевченківсь

кої районної 

адміністрації 

від 

09.01.2003 

№ 4  

0)  

11  Будівля 

конструкторів  

1369,4, з 

яких після 

продажу 

частини 

приміщень 

в будівлі, 

ПрАТ 

обліковує 

1133,3   

Не задіяно, 

здано в оренду 

(частково)  

На будівлю 

від 

09.01.2003, 

видане на 

підставі 

розпоряджен

ня 

Шевченківсь

кої районної 

адміністрації 

від 

09.01.2003 

№ 4  

1919739  18.07.20

03  

18.07.20

03  

1034575 

(серія 

ВАА 

№ 47804

6)  

12  Будівля 

трансформаторно

ї підстанції  

51,6  Використовує

ться ПрАТ за 

призначенням  

На будівлю 

від 

09.01.2003, 

видане на 

підставі 

розпоряджен

ня 

Шевченківсь

кої районної 

адміністрації 

від 

09.01.2003 

№ 4  

1935614  21.07.20

03  

21.07.20

03  

1044223 

(серія 

ВАА 

№ 47806

7)  

13  Приміщення 

гаража і складу 

№ 7  

59,7  Не задіяно, 

здано в оренду 

(частково)  

На 

приміщення 

від 

09.01.2003, 

видане на 

підставі 

1920168  18.07.20

03  

18.07.20

03  

1034729 

(серія 

ВАА 

№ 47804

7)  



№ 

з/

п  

Будівля, 

приміщення, 

споруда тощо  

Загальна  

площа, м2  

Умови  

використання  

Інформація про реєстрацію права власності  

Свідоцтво 

про право 

власності  

Витяг про реєстрацію права власності 

на нерухоме майно  

Реєстрацій

ний номер 

об’єкта  

Дата 

прийнят

тя 

рішення 

про 

реєстрац

ію права 

власност

і  

Дата  

витягу  

Номер  

витягу  

розпоряджен

ня 

Шевченківсь

кої районної 

адміністрації 

від 

09.01.2003 

№ 4  

14  Будівля 

котельної  

213,5 

(згідно з 

техпаспорт

ом об’єкта)  

Не задіяно, 

здано в оренду  

Не оформлено  

15  Корпус № 4 

(склад ОМТС)  

122,0 

(згідно з 

техпаспорт

ом об’єкта 

– 

приміщенн

я 2-го 

поверху)  

Відповідно до 

результатів 

інвентаризації, 

проведеної 

ПрАТ у 2020 

р., об’єкт 

фактично 

відсутній  

Не оформлено  

16  Некапітальні 

складські 

приміщення  

220,0  Не задіяно, 

здано в оренду 

(частково)  

Не оформлено  

17  Металевий гараж  20  Не задіяно  Не оформлено  

18  Стенд для 

випробовування 

конвеєра ПНЦ-

100  

180  Не задіяно  Не оформлено  

19  Каркас з навісом 

стенда для 

випробовування 

конвеєра ПТУ-

160  

300  Не задіяно  Не оформлено   

 

Станом на 01.10.2021 у ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» відсутні заборони на відчуження, арешти 

та обтяження на майно товариства. 

Відомості щодо земельної ділянки, на якій розташоване товариство. 

Технічна документація та правовстановлюючі документи на землекористування ПрАТ «ПКІ 

конвеєробудування» не оформлені.  



ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» проводить оплату земельного податку за фактичне користування 

земельною ділянкою площею 0,5681 га за адресою м. Львів, вул. Базарна, 20. Сума сплаченого 

податку за землю за 2020 рік становить 141037,70 грн, за 9 місяців 2021 року – 115 445,58 грн.  

За інформацією відділу у м. Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, 

наданою у 2020 році, відповідно до розробної відомості Шевченківського району м. Львова 

державної статистичної звітності по формі 6-зем станом на 01.01.2016 за підприємством 

обліковується земельна ділянка площею 0,5451 га по вул. Базарній, 20 у м. Львові, яка відноситься до 

земель промисловості.  

На даній земельній ділянці, крім того, знаходиться об’єкт нерухомого майна (павільйон площею 

519,5 м2), який належить іншому власнику.  

Інформація про договори оренди, укладені щодо нерухомого майна (приміщень в будівлях) ПрАТ 

«ПКІ конвеєробудування» за адресою м. Львів, вул. Базарна, 20 

Станом на 01.10.2021 

№ 

з/

п  

Орендар  

Договір оренди  

Назва об’єкта 

оренди  

Орендова

на 

площа, м2  

Цільове 

призначен

ня оренди  

Розмір 

місячн

ої 

орендн

ої 

плати, 

грн  

№  дата  
Строк дії 

договору  

Будівля адміністративного корпусу і прохідної  

1  ФОП 

Василишин Г. 

Я.  

б/н  31.03.20

06  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 13 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлові 

приміщення  

18,2  Під 

магазин-

склад  

4814,92  

2  ПП Петрова Л. 

В.  

207  21.01.20

13  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 9 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

Нежитлове 

приміщення  

9,8  Під магазин  1650,88  



№ 

з/

п  

Орендар  

Договір оренди  

Назва об’єкта 

оренди  

Орендова

на 

площа, м2  

Цільове 

призначен

ня оренди  

Розмір 

місячн

ої 

орендн

ої 

плати, 

грн  

№  дата  
Строк дії 

договору  

договору 

оренди  

Приміщення відділу технічної документації  

3  ПП Дубас І. Я.  8/17  01.01.20

17  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 4 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлове 

приміщення  

5,9  Під склад  931,09  

4  ПП 

Цьонь А. В.  

127/0

7  

01.04.20

07  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 16 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлове 

приміщення  

8,4  Під склад-

майстерню  

933,27  

5  ТзОВ 

«Краківський 

ринок»  

229  01.05.20

16  

До 

01.05.2022 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 1 від 

01.05.2019 

до 

Нежитлові 

приміщення  

18,3  Під 

громадську 

вбиральню  

721,90  



№ 

з/

п  

Орендар  

Договір оренди  

Назва об’єкта 

оренди  

Орендова

на 

площа, м2  

Цільове 

призначен

ня оренди  

Розмір 

місячн

ої 

орендн

ої 

плати, 

грн  

№  дата  
Строк дії 

договору  

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

6  ПП Лисак Ю. 

Б.  

201/1

2  

01.09.20

12  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 9 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлове 

приміщення  

13,0  Під склад  1484,44  

7  ПП Луцик Р. 

О.  

200/1

2  

01.06.20

12  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 10 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлові 

приміщення  

94,6   Під магазин  14834,7

2  

8  ПП 

Стефанишин Г.

В.  

222/1

7  

01.01.20

17  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

Нежитлове 

приміщення  

23,8  Під 

магазин-

склад  

4495,69  



№ 

з/

п  

Орендар  

Договір оренди  

Назва об’єкта 

оренди  

Орендова

на 

площа, м2  

Цільове 

призначен

ня оренди  

Розмір 

місячн

ої 

орендн

ої 

плати, 

грн  

№  дата  
Строк дії 

договору  

додатково

ю угодою 

№ 4 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

9  ФОП 

Рибальченко Н. 

В.  

235  01.08.20

17  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 4 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлове 

приміщення  

8,3  Під камеру 

схову  

353,94  

10  ФО Ложовська 

С. Р.  

237  01.11.20

19   

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 1 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

Нежитлове 

приміщення  

13,5  Під склад  1009,46  



№ 

з/

п  

Орендар  

Договір оренди  

Назва об’єкта 

оренди  

Орендова

на 

площа, м2  

Цільове 

призначен

ня оренди  

Розмір 

місячн

ої 

орендн

ої 

плати, 

грн  

№  дата  
Строк дії 

договору  

договору 

оренди  

11  ПП Стаськів В. 

М.  

238  01.11.20

17  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 3 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Частина 

нежитлового 

приміщення  

30,0  Під склад  2549,93  

Будівля виробничих приміщень відділу технічної документації  

12  ПП Грищенко 

І. Г.  

179/1

1  

01.01.20

11  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 10 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлові 

приміщення  

19,2  Під склад  2298,12  

13  ПП Коваль О. 

В.  

247  01.01.20

20  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 1 від 

01.01.2021 

до 

Нежитлове 

приміщення  

37,7  Під камеру 

схову  

1149,03  



№ 

з/

п  

Орендар  

Договір оренди  

Назва об’єкта 

оренди  

Орендова

на 

площа, м2  

Цільове 

призначен

ня оренди  

Розмір 

місячн

ої 

орендн

ої 

плати, 

грн  

№  дата  
Строк дії 

договору  

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Будівля відділу науково-технічної інформації  

14  ПП 

Кучабська З. О.  

162/0

7  

01.09.20

07  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 14 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлове 

приміщення  

12,0  Під склад  1300,42  

15  ПП Марко Я. 

Я.  

24/07  01.04.20

07  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 16 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлове 

приміщення  

9,9   Під склад  1248,73  

16  ПП 183  01.03.20 До Нежитлове 16,6  Під склад  1127,83  



№ 

з/

п  

Орендар  

Договір оренди  

Назва об’єкта 

оренди  

Орендова

на 

площа, м2  

Цільове 

призначен

ня оренди  

Розмір 

місячн

ої 

орендн

ої 

плати, 

грн  

№  дата  
Строк дії 

договору  

Панилик О. М.  11  31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 10 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

приміщення  

17  ПП 

Педченко Е. В.  

175/1

0  

01.06.20

10  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 10 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлові 

приміщення  

65,0  Під склад, 

склад-

магазин  

9170,08  

Будівля їдальні та конструкторських приміщень  

18  ПП Гринда О. 

І.  

224  01.02.20

16  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 5 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

Нежитлові 

приміщення  

30,0  Під склад   2847,32  



№ 

з/

п  

Орендар  

Договір оренди  

Назва об’єкта 

оренди  

Орендова

на 

площа, м2  

Цільове 

призначен

ня оренди  

Розмір 

місячн

ої 

орендн

ої 

плати, 

грн  

№  дата  
Строк дії 

договору  

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

19  ПП Согор З. М.  226  01.02.20

16  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 5 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлове 

приміщення  

63,2  Під камеру 

схову  

2130,78  

20  ПП 

Литовченко В. 

В.  

228  01.06.20

16  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 6 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлове 

приміщення  

38,2  Під камеру 

схову  

722,02  

21  ТзОВ 

«Краківський 

ринок»  

242  01.07.20

18  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 2 від 

01.01.2021 

Нежитлове 

приміщення  

16,4  Під склад  1516,23  



№ 

з/

п  

Орендар  

Договір оренди  

Назва об’єкта 

оренди  

Орендова

на 

площа, м2  

Цільове 

призначен

ня оренди  

Розмір 

місячн

ої 

орендн

ої 

плати, 

грн  

№  дата  
Строк дії 

договору  

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

22  ПП Кузів Л. М.  249  17.01.20

20  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 1 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлові 

приміщення  

16,6  Під магазин  1935,29  

23  ЛФ ПрАТ 

«Київстар»  

518  27.02.20

06   

До 

27.02.2026 

з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Частина даху  20  Для 

розміщення 

базової 

станції 

мобільного 

зв’язку  

7709,13  

Приміщення складу експериментального цеху  

24  ТзОВ 

«Краківський 

ринок»  

220  30.12.20

15  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 4 від 

01.01.2021 

Нежитлове 

приміщення  

45,9  Під 

магазин-

склад  

7739,32  



№ 

з/

п  

Орендар  

Договір оренди  

Назва об’єкта 

оренди  

Орендова

на 

площа, м2  

Цільове 

призначен

ня оренди  

Розмір 

місячн

ої 

орендн

ої 

плати, 

грн  

№  дата  
Строк дії 

договору  

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

25  ПП Луцик Р. 

О.  

163/0

7  

01.11.20

07  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 14 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлові 

приміщення  

14,3  Під склад  1776,98  

Будівля будівельної групи  

26  ПП 

Педченко Е. В.  

221  01.02.20

16  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 5 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлове 

приміщення  

91,8  Під склад  2963,14  



№ 

з/

п  

Орендар  

Договір оренди  

Назва об’єкта 

оренди  

Орендова

на 

площа, м2  

Цільове 

призначен

ня оренди  

Розмір 

місячн

ої 

орендн

ої 

плати, 

грн  

№  дата  
Строк дії 

договору  

27  ПП Марко Я. 

Я.  

165/1

7  

01.01.20

17  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 5 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Частина 

нежитлового 

приміщення  

62,7  Під склад  8063,14  

Будівля складських приміщень  

28  ТзОВ «Альянс-

Арк»  

203  01.01.20

13  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 6 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлові 

приміщення  

93,8  Під 

майстерню 

для надання 

побутових 

послуг  

2335,43  

Будівля медпункту  

29  ТзОВ 

«Краківський 

ринок»  

230  01.05.20

16  

До 

01.05.2022 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 1 від 

01.05.2019 

до 

договору 

Нежитлові 

приміщення  

34,2  Під кафе  5123,75  



№ 

з/

п  

Орендар  

Договір оренди  

Назва об’єкта 

оренди  

Орендова

на 

площа, м2  

Цільове 

призначен

ня оренди  

Розмір 

місячн

ої 

орендн

ої 

плати, 

грн  

№  дата  
Строк дії 

договору  

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Будівля конструкторів  

30  ПП Марко Я. 

Я.  

92/07  01.04.20

07  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№15 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлові 

приміщення  

45,0  Під склад  5752,33  

31  ПП 

Курочкін В. В.  

215/1

7  

01.01.20

17  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 4 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлове 

приміщення  

130,0  Під склад  10764,5

8  

32  ПП Литвин Г. 

М.  

243  01.05.20

19  

До 

31.12.2021 

Нежитлове 

приміщення  

6,0  Під 

майстерню  

785,25  



№ 

з/

п  

Орендар  

Договір оренди  

Назва об’єкта 

оренди  

Орендова

на 

площа, м2  

Цільове 

призначен

ня оренди  

Розмір 

місячн

ої 

орендн

ої 

плати, 

грн  

№  дата  
Строк дії 

договору  

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 2 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

33  ПП 

Маркевич О. І.  

244  01.05.20

19  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 2 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлове 

приміщення  

55,0  Під 

виставку 

меблів  

3987,45  

34  ПП 

Чижевський В. 

Ю.  

245  01.06.20

19  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 2 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

Нежитлове 

приміщення  

6,0  Під магазин  777,74  



№ 

з/

п  

Орендар  

Договір оренди  

Назва об’єкта 

оренди  

Орендова

на 

площа, м2  

Цільове 

призначен

ня оренди  

Розмір 

місячн

ої 

орендн

ої 

плати, 

грн  

№  дата  
Строк дії 

договору  

дії 

договору 

оренди  

35  ПП Яремчук С. 

Г.  

246  01.11.20

19  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 2 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитлове 

приміщення  

3,0  Під склад  446,71  

Будівля котельної  

36  ПП 

Антошевська Т

. Й.  

210  15.04.20

13  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 8 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Нежитловіприміще

ння  

153,5  Під магазин  15411,3

3  

37  ПП 

Гриневич Ю. 

М.  

214  01.08.20

14  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 7 від 

01.01.2021 

Нежитлове 

приміщення  

60,0  Під магазин  10881,8

6  



№ 

з/

п  

Орендар  

Договір оренди  

Назва об’єкта 

оренди  

Орендова

на 

площа, м2  

Цільове 

призначен

ня оренди  

Розмір 

місячн

ої 

орендн

ої 

плати, 

грн  

№  дата  
Строк дії 

договору  

до 

договору 

оренди)  

Некапітальні складські приміщення  

38  ТзОВ 

«Краківський 

ринок»  

115  29.12.20

05  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 9 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Частина 

складського 

приміщення  

20,0  Під потреби 

господарськ

ої статутної 

діяльності 

орендаря   

1467,00  

Приміщення гаража і складу № 7  

39  ПП Рак М. І.  67/07  01.04.20

07  

До 

31.12.2021 

(згідно з 

додатково

ю угодою 

№ 16 від 

01.01.2021 

до 

договору 

оренди) з 

можливіст

ю 

продовжен

ня строку 

дії 

договору 

оренди  

Складське 

приміщення  

17,6  Під склад 

майстерню  

2111,16  

 

Станом на 01.10.2021 на балансі ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» майно, яке б не увійшло до його 

статутного капіталу та перебувало б у державній власності, не обліковується. 

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

розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: 

 



У ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» утворились обсяги забруднюючих речовин: 

за 2020 рік – обсяг 0,0011 см3 сплачено екологічного податку 0,27 грн.  

за 9 місяців 2021 року – обсяг 2,3672 см3 сплачено екологічного податку 1,96 грн. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН  

 Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 28 грудня 2021 року. Після опублікування 

інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного 

електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» у кількості 944560 штук, 

що становить 72,6920 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог: 

1) Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; 

2) Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації  

та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 р. № 432 (із змінами). 

Покупець державного пакета акцій ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» має відповідати вимогам, 

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

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

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

зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або 

опосередковане придбання у власність 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 пакета акцій ПрАТ «ПКІ конвеєробудування», що є випущеними у бездокументарній 

формі існування, повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній 

установі. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 236140,00 грн (двісті тридцять шість тисяч сто сорок гривень 00 коп.); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 118070,00 грн (сто вісімнадцять тисяч сімдесят гривень 00 

коп.); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 118070,00 грн (сто вісімнадцять тисяч сімдесят гривень 00 коп.). 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 23614,00 грн (двадцять три тисячі шістсот чотирнадцять гривень 00 коп.); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 11807,00 грн (одинадцять тисяч вісімсот сім гривень 00 

коп.); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 11807,00 грн (одинадцять тисяч вісімсот сім гривень 00 коп.). 

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

січня поточного року). 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець пакета акцій приватного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут 

конвеєробудування» (далі – ПрАТ «ПКІ конвеєробудування», товариство) у кількості 944560 штук 

акцій, що становить 72,6920 % статутного капіталу товариства (далі – пакет акцій), з дати переходу 

права власності на пакет акцій зобов’язаний забезпечувати:  

збереження основного виду діяльності товариства, а саме: Дослідження й експериментальні 

розробки у сфері інших природничих і технічних наук (код КВЕД 72.19); 



недопущення виникнення простроченої заборгованості товариства з виплати заробітної плати його 

працівникам, по платежах до пенсійного фонду, до бюджетів усіх рівнів за податками та зборами;  

недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця 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 законодавством 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 з дати переходу до нього права власності на пакет акцій;  

виконання в повному обсязі умов колективного договору, що діє у товаристві на дату переходу 

права власності на пакет акцій, протягом строку його дії, а після його завершення забезпечити 

здійснення заходів з укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому 

законодавством порядку з урахуванням положень галузевої угоди, та забезпечувати його виконання 

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

здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону 

праці»; 

належне збереження в технічному архіві ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» науково-технічної 

документації, що належить до Національного архівного фонду (НАФ) України, здійснити заходи з її 

передачі та передачу на постійне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву 

(ЦДНТА) України (згідно з переліками 23 проектів, проблем (тем) по інституту за період 1973 – 2013 

рр., науково-технічна документація по яких є віднесена до складу НАФ і підлягає передачі на 

державне збереження, схваленими протоколами експертно-перевірної комісії ЦДНТА України); 

збереження в належному стані конструкторсько-технічної документації в технічному архіві ПрАТ 

«ПКІ конвеєробудування», а також документів довготривалого зберігання в залежності від термінів 

їх зберігання, зокрема, документів трудового архіву товариства, або здійснити заходи з передачі їх на 

зберігання до спеціалізованої архівної установи;  

дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо товариства. 

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, 

не перевищує п’яти років з дня переходу права власності на пакет акцій товариства до покупця.  

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Рахунок: UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок: UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску). 

Банк одержувача:Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, МФО 820172 

Код за ЄДРПОУ 42899921. 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

Адреса: вул.Коперніка,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, Copernicus street , Lviv, city,79005. 



Account: UA863223130000025203000000065. 

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

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine. 

SWIFT: EXBSUAUX. 

Code YeDRPOU: 42899921. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» можна з 

10.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та святкових днів, за адресою: м. Львів, вул. Базарна, 20. 

Контактна особа товариства: голова правління ПрАТ Липин Михайло Федорович, роб. телефон/факс 

(032) 261-23-77. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79005 м. Львів, вул. Коперника, 4. Тел. 

(032) 299-91-07. Адреса вебсторінки на сайті ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html. Час 

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

перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти: lviv@spfu.gov.ua. 

Контактна особа, відповідальна за можливість огляду товариства – Доманська Ірина Богданівна, 

начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами регіонального 

відділення, тел. (032) 255-39-72. 

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 Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях від 29 листопада 2021 р. № 02972.  

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

підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-08-000011-2. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 27 (двадцять сім) календарних днів; 

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

подальшого подання цінових пропозицій: 27 (двадцять сім) календарних днів. 

Крок аукціону для:  

аукціону з умовами: мінімальний крок аукціону – 2361,40 грн;  

аукціону із зниженням стартової ціни: мінімальний крок аукціону – 1180,70 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: мінімальний крок аукціону на етапі подання цінових пропозицій – 1180,70 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2.  

 

 

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 

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

нежитлової будівлі (частка 6/100) за адресою: Одеська область, Подільський район, 

с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

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

Місцезнаходження: Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4. 



Назва та контактні дані балансоутримувача: 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) 

Н
аз

в
а 

 

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  

Н
еж

и
тл

о
в
а 

б
у
д

ів
л
я
 (

ч
ас

тк
а 

6
/1

0
0
) 

 

Одеська область, 

Подільський 

район, 

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 Дер-

жавного 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 знаходиться на огородженій території ТОВ «Кононівський 

елеватор», в промисловій зоні селища, поруч з коліями проміжної вантажно-пасажирської 

залізничної станції Жеребкове Одеської залізниці. Об’єкт використовується балансоутримувачем як 

склад, перебуває в задовільному технічному стані. Інженерне забезпечення складу – 

електроосвітлення та грозозахист. 

Відомості про земельну ділянку 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельно

ї ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма 

власності, 

підстава на 

право  

користування 

земельною 

ділянкою,  

інформація 

про обтяження  

Земельна 

ділянка 

(реєстраційни

й номер 

533104651202)  

Одеська область, 

Подільський 

район, 

с. Жеребкове, 

вул. Привокзальна

, 4  

71189,0  5120282000:02:001:000

1  

11.02 Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівно

ї та іншої 

промисловості  

Комунальна, 

власник – 

Жеребківська 

сільська рада 

(код за 

ЄДРПОУ 

04379427). 

Згідно з 

відомостями з 

Державного 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно 

земельна 



Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельно

ї ділянки 

(м2)  

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма 

власності, 

підстава на 

право  

користування 

земельною 

ділянкою,  

інформація 

про обтяження  

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: 24 грудня 2021року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 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: 1200,00 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

об’єкт 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 гривень без ПДВ. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та 

Миколаївській областях 

Рахунок № UA118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт «Нежитлова будівля (частка 

6/100)») 

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 06.10.2021 №1644. 

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. 

 

 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – лазні 

цеху вулканізації № 1 загальною площею 190,4 м2  

за адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул. Млинівська, буд. 69 (59),  

що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу та перебуває на балансі  

ПрАТ «Дубенський завод гумово-технічних виробів», код за ЄДРПОУ 02971506 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: лазня цеху вулканізації № 1 загальною площею 190,4 м2 

за адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул. Млинівська, буд. 69 (59), що під час 

приватизації не увійшла до статутного капіталу та перебуває на балансі ПрАТ «Дубенський 

завод гумово-технічних виробів», код за ЄДРПОУ 02971506. 

Місцезнаходження: Рівненська область, м. Дубно, вул. Млинівська, буд. 69 (59). 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ПрАТ «Дубенський завод гумово-технічних виробів» 

(код за ЄДРПОУ 02971506), адреса: Рівненська область, м. Дубно, вул. Млинівська, буд. 69, тел.: 

(03656) 3-27-98; 4-17-57. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма власності  

та власник  

Лазня цеху 

вулканізації 

№ 1  

Рівненська 

область, 

м. Дубно, 

190,4  2100927656103  1230.6 – 

Будівлі 

підприємств 

Витяг з Дер-

жавного 

реєстру 

Державна, в 

особі Регіональ-

ного відділення 



Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціональне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права 

власності  

Форма власності  

та власник  

вул. Млинівська, 

буд. 69 (59)  

побутового 

обслуговування  

речових 

прав на 

нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права 

власності, 

індексний 

номер 

витягу: 

212636759, 

дата 

формування 

16.06.2020  

Фонду держав-

ного майна 

України по 

Рівненській та 

Житомирській 

областях (код за 

ЄДРПОУ 

42956062)  

 

Об’єкт не використовується більше 3 років. 

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  

Рівненська 

область, 

м. Дубно, 

вул. Млинів 

ська, буд. 69  

Окремо під 

об’єкт 

приватизації 

земельна 

ділянка не 

виділена. 

Об’єкт 

розташований 

на 

сформованій 

земельній 

ділянці 

площею 76824 

на території 

підприємства  

5610300000:01:001:0720  11.02 Для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної 

та іншої 

промисловості  

Витяг з державного 

земельного 

кадастру про 

земельну ділянку 

№ НВ-

5610070962021, 

реєстрація якої 

здійснена на 

підставі технічної 

документації із 

землеустрою щодо 

встановлення меж 

земельної ділянки в 

натурі (на 

місцевості)  

 

Станом на 23.11.2021 об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 29 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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



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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 58 400,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 29 200,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 29 200, 00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5840,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2920,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2920,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупцю надається можливість перепрофілювання об’єкта соціально-культурного призначення – 

лазні цеху вулканізації № 1 загальною площею 190,4 м2 за адресою: Рівненська область, м. Дубно, 

вул. Млинівська, буд. 69 (59) відповідно до пункту 4 статті 15 Закону України «Про приватизацію 

державного та комунального майна». 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

В національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062 

Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

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 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 08.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 

за місцем розташування об’єкта. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Бутрій Олег Ігорович, телефон (050) 8400120. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

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

Контактна особа: Свиридон Марина Миколаївна, телефон (0362) 68-36-93. 

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 – лазні цеху вулканізації № 1 загальною площею 190,4 м2 за адресою: Рівненська 

область, м. Дубно, вул. Млинівська, буд. 69 (59)» від 23.11.2021 № 1194. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID: UA-AR-P-2021-03-25-000012-1. 

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 – 584,00 грн; 



аукціону із зниженням стартової ціни – 292,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 292,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі гаражів з блоком побутових 

приміщень загальною площею 315,4 м2, що знаходяться за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, 

вул. Поповича, буд. 65в та перебувають на балансі Головного управління Держ-

продспоживслужби в Рівненській області (код за ЄДРПОУ 40309748) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: будівля гаражів з блоком побутових приміщень 

загальною площею 315,4 м2. 

Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Поповича, буд. 65в. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в 

Рівненській області, (код за ЄДРПОУ 40309748), адреса: вул. Малорівненська, 91, м. Рівне, 33025, 

тел. (0362) 63-36-30. 

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 

гаражів з 

блоком 

побутових 

приміщень 

загальною 

площею 

315,4 м2   

Рівненська 

область, 

м. Рівне, 

вул. Поповича, 

буд. 65в  

315,4   1626795656101  1242 – 1 

гаражі 

наземні  

Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності, 

Індексний номер 

135094700 від 

21.08.2018 Номер 

Інформаційної 

довідки: 

251105485 від 

02.04.2021   

Державна, Дер-

жавна служба 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774)  

 

Інформація про земельну ділянку відсутня. 

Перелік майна, яке передане в оренду,  

станом на 23 листопада 2021 року 

№ 

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 

«АПАРТМЕНС 

Будівля гаражів 

з блоком 

 315,4  З метою 

розміщення 

Договір № 1703-

2019 від 21.06.2019 
20,91 за 1 м2 на 

місяць (базовий 



№ 

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)  

СІЛЬВЕР»  побутових 

приміщень 

загальною 

площею 

315,4 м2  

транспортних 

засобів 

(автомобілів) 

(інше 

використання 

майна)  

строком на 2 роки 

 6 місяців. Термін 

дії – до 20.12.2021  

місяць 

розрахунку – 

травень 2019 р.)  

 

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

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 29 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта 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 – 9 885,80 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4 942,90 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 942,90 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 988,58 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 494,29 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 494,29 грн (без урахування ПДВ). 

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

січня поточного року). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

 

 



в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062 

Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт. 

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 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 08.00 до 17.00 за адресою: Рівненська обл., 

м. Рівне, вул. Поповича, буд. 65в. 



Відповідальна особа від балансоутримувача: Максимов Павло Васильович – начальник відділу 

правового забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, 

телефони: (0362) 63-36-30, 097 394 15 63. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

вебсайта: http://wwwspfu.gov.ua/. 

Контактна особа: Стельмах Оксана Миколаївна, телефон для довідок: (0362) 68-36-93. 

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 – будівлі гаражів з блоком побутових приміщень, загальною площею 315,4 м2 за 

адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Поповича, буд. 65в» від 24.11.2021 № 1199. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID: UA-AR-P-2021-05-27-000004-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – 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 без умов – 98,86 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 49,43 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 49,43 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській  

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – адміністративного 

приміщення загальною площею 432,4 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська обл., 

м. Острог, вул. Богуна Івана, 5 та перебуває на балансі Головного управління 

Держпродспоживслужби в Рівненській області (код за ЄДРПОУ 40309748) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративне приміщення загальною площею 432,4 м2. 

Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Острог, вул. Богуна Івана, 5. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в 

Рівненській області, (код за ЄДРПОУ 40309748), адреса: вул. Малорівненська, 91, м. Рівне, 33025, 

тел. (0362) 63-36-30. 

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  

Адмініст-

ративне 

приміщення 

загальною 

Рівненська 

обл., 

м. Острог, 

вул. Богуна 

432,4  1120488756109  1220 – 9 

Будівлі для 

конторських 

та адмініст-

Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно Індексний 

Державна, 

Державна 

служба 

України з 



Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

використання  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності  

та власник  

площею 

432,4 м2  

Івана, 5  ративних 

цілей інші   

номер: 129485709 

від 03.07.2018 

Номер 

Інформаційної 

довідки: 285411496, 

дата формування: 

18.11.2021  

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів 

(код за 

ЄДРПОУ 

39924774)  

 

Об’єкт в оренді не перебуває. 

Відомості про земельні ділянки 

Н
аз

в
а 

 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  

З
ем

ел
ь
н

а 
д

іл
я
н

к
а 

 Рівненська 

обл., 

м. Острог, 

вул. Богуна 

Івана, 5  

0,0840   5610900000: 

03:002:0208  

Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

оргвнів держав-

ної влади та 

місцевого 

самоврядування  

Державна, Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну 

ділянку, № витягу НВ-5605745212019 

від 24.04.2019 Державний Акт на 

право постійного користування 

земельною ділянкою Рівненської 

обласної державної насіневої 

інспекції від 15.05.2006 серія ЯЯ 

№ 2253780  

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 29 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта 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 – 28 054,07 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 14 027,04 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 14 027,04 грн (без урахування ПДВ). 



На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 2 805,41 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 402,70 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 402,70 грн (без урахування ПДВ). 

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

січня поточного року). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062 

Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт – адміністративного приміщення 

загальною площею 432,4 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Острог, вул. Богуна 

Івана, 5) 

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 08.00 до 17.00, за адресою: Рівненська обл., 

м. Рівне, вул. Поповича, буд. 65в. 

Відповідальна особа від балансоутримувача: Максимов Павло Васильович – начальник відділу 

правового забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, 

телефони: (0362) 63-36-30, 097 394 15 63. 

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 

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

вебсайта: http://wwwspfu.gov.ua/. 

Контактна особа: Стельмах Оксана Миколаївна, телефон для довідок (0362) 68-36-93. 

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 – адміністративного приміщення загальною площею 432,4 м2, що знаходиться за 

адресою: Рівненська обл., м. Острог, вул. Богуна Івана, 5» від 24.11.2021 № 1200. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID: UA-AR-P-2021-01-11-000010-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон без умов – 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 без умов – 280,54 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни –140,27 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 140,27 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінці 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 соціально-культурного призначення – 

нежитлової будівлі (їдальні) з майном за адресою: Харківська область, Нововодолазький 

район, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2 (балансоутримувач: ПрАТ «Новоселівський гірничо-

збагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 30773939) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (їдальня) з майном.  

Місцезнаходження: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2. 

Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», код 

за ЄДРПОУ 30773939. 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Харківська область, Нововодолазький 

район, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2; тел.  + 38 (05740) 4-25-02. 

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 

(їдальня)  

Харківська 

область, 

Нововодолазький 

район, 

с. Новоселівка, 

вул. Піщана, 2  

327,2  20747159  1230.4 

об’єкти 

торгівлі та 

громадського 

харчування  

Свідоцтво про право 

власності серія САС 

№ 613298 від 

23.11.2011, видане на 

підставі рішення 

виконкому 

Нововодолазької 

селищної ради від 

27.10.2011 № 440  

Державна, 

держава 

Україна в 

особі 

Регіональ-

ного 

відділення 

Фонду дер-

жавного 

майна 

України  

 

Нежитлова одноповерхова окремо розташована будівля – їдальня загальною площею 327,2 м2, 1 

група капітальності, 1976 року побудови, складної форми у плані (основна частина – прямокутна з 

прибудовами). Під частиною будівлі розміщений підвал. Фундамент під стіни залізобетонні; стіни 

цегляні; покрівля – листи андуліну по дерев’яних кроквах; перекриття залізобетонні; підлога – 

бетонна, керамічна плитка; двері дерев’яні; вікна – дерев’яні, металевопластикові; внутрішнє 

оздоблення – штукатурка, фарбування, керамічна плитка, декоративні дерев’яні панелі. 

Майно: холодильна камера ХКС – 265 (інв. № 458070) – 1 шт. Технічна документація на 

обладнання відсутня. Рік введення в експлуатації: орієнтовно 1988. Холодильна камера перебуває в 

неробочому стані. Корпус має значні механічні ушкодження, дверці зламані, не закриваються, 

холодильний агрегат зламаний. 

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

privatization.gov.ua. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 28 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

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



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

проведення електронного аукціону. 

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

подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для 

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

ного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта 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 – 888 900,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 444 450,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 444 450,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 88 890,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 44 445,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 44 445,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2021 – 1200,00 грн; з 01.01.2022 – 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: 

збереження профілю (виду) діяльності об’єкта соціально-культурного призначення – нежитлової 

будівлі (їдальні) з майном за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Новоселівка, 

вул. Піщана, 2; 

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

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

Харківській області витрати, понесені на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого 

для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – 

нежитлової будівлі (їдальні) з майном за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, 

с. Новоселівка, вул. Піщана, 2, у розмірі 4 960,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот шістдесят гривень 00 

копійок) без урахування податку на додану вартість. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області 

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код ЄДРПОУ 44223324 

Призначення платежу: (обов’язково вказувати) 

 

 



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: за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська 

область, Нововодолазький район, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2. Час: з 9.00 до 16.00 (крім вихідних). 

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. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській 

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

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

Фонду державного майна України по Харківській області від 23.11.2021 № 01639. 

Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-06-10-000002-1. 

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 стартової ціни та 

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

аукціону з умовами – 8 889,00 грн; 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 4 444,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 444,50 грн. 

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО. 

ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області 

про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – 

клубу загальною площею 219,4 м2 за адресою: Харківська область, Барвінківський район, 

c. Дібровне, вул. Центральна, 38 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: клуб загальною площею 219,4 м2. 

Місцезнаходження: Харківська область, Барвінківський район, c. Дібровне, вул. Центральна, 38. 

Найменування балансоутримувача: відсутній. 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2)  

Реєстраційний 

номер  

Функціо-

нальне 

призначення  

Підстава 

виникнення  

права власності  

Форма 

власності 

та власник  

Клуб  

загальною 

площею 

219,4 м2  

Харківська 

область, 

Барвінківський 

район, 

с. Дібровне, 

вул. Центральна, 

38  

219,4  2203455763204  1261.9 

Будівлі для 

публічних 

виступів  

Витяг з Держав-

ного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

про реєстрацію 

права власності від 

26.10.2020 

№ 229692390  

Державна, 

держава 

Україна в особі 

Фонду держав-

ного майна 

України, код 

00032945  

 

Опис об’єкта: одноповерхова окремо розташована будівля клубу літ. «А-1» загальною площею 

219,4 м2. Рік побудови – 1968. Висота – 4,0 м, фундамент бутобетонний, стіни – шлакоблок, 

перекриття відсутні, покрівля відсутня, підлога – земля, комунікації відсутні, вікна та двері – без 

заповнення. Фізичний знос – 70 %. Тривалий час не використовується, потребує капітального 

ремонту. 

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 28 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

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

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

проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 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 – 59 100,00 грн (без урахування ПДВ); 

продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 29 550,00 грн (без урахування ПДВ); 

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

цінових пропозицій – 29 550,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5 910,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 955,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 955,00 грн (без урахування ПДВ). 



Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2021 – 1200,00 грн; з 01.01.2022 – 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: 

можливість перепрофілювання об’єкта соціально-культурного призначення – клубу загальною 

площею 219,4 м2 за адресою: Харківська область, Барвінківський район, c. Дібровне, 

вул. Центральна, 38; 

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

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

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

об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – клубу загальною площею 

219,4 м2 за адресою: Харківська область, Барвінківський район, с. Дібровне, вул. Центральна, 38, 

у розмірі 4000,00 грн (чотири тисячі гривень 00 копійок). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області 

Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

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: об’єкт у вільному доступі, огляд проводиться за місце-

знаходженням об’єкта приватизації: Харківська область, Барвінківський район, c. Дібровне, 

вул. Центральна, 38. 

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, – Гетьман А. С., 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 23.11.2021 № 01640. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000008-3. 

Період між аукціонами: 

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

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 591,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 295,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 295,50 грн. 

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОР-

РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області 

про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –  

нежитлової будівлі магазину літ. «А» загальною площею 84,27 м2  

за адресою: Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Сугарівське, вул. Центральна, 7 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля магазину літ. «А»  

загальною площею 84,27 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Сугарівське, вул. Центральна, 7. 

Назва та контактні дані балансоутримувача: ПрАТ «Сахновщинське імені М. О. Ключки» (код за 

ЄДРПОУ 00851198), адреса: Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Сугарівське, тел. 098-200-75-

74. 

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 

магазину 

літ. «А» 

загальною 

площею 

84,27 м2  

Харківська обл., 

Сахновщинський 

р-н, 

с. Сугарівське*, 

вул. Центральна, 

7   

84,27   1230.1 

Торгові 

центри, 

універмаги, 

магазини  

Свідоцтво про право 

власності, видане 

виконкомом 

Сахновщинської 

селищної ради 10 

грудня 2009 р.  

Державна, 

держава 

Україна  

* Згідно з п. 16 Постанови Верховної Ради України від 19.05.2016 № 1377-VІІІ «Про 

перейменування окремих населених пунктів та районів» у Харківській області село Жовтень 

Сахновщинського району перейменоване в село Сугарівське.  

 

Об’єкт приватизації – одноповерхова окремо розташована будівля загальною площею 84,27 м2. Рік 

побудови – 1954. Фундамент бутовий, стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття – дерев’яні 



балки, підлога дощата. Об’єкт розташований в центральній частині села, тривалий час не 

використовується. 

Земельна ділянка окремо не виділена. 

Договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 28 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, електронному аукціо-

ні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

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

електронного аукціону. 

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

зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

проведення електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

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

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

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

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

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 46 300,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 23 150,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 23 150,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 4630,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2315,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2315,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2021 – 1200,00 грн; з 01.01.2022 – 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 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 3 950,00 гривень (три тисячі дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 

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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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 покупцями 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 (крім вихідних) за місцем розташування 

об’єкта. 

Відповідальна особа від балансоутримувача – Морозікова Вікторія Миколаївна – Голова правління 

ПрАТ «Сахновщинське імені М. О. Ключки», телефон 098-200-75-74, е-mail: 

plemzavod_2011@ukr.net. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській 

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

www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 

8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 

об’єкта, – Гетьман Артем Сергійович, 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 

23.11.2021 № 01641. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-11-22-000007-1. 

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 – 463,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 231,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 231,50 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 

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 – автомобіля 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, держав-

ний 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 

23.12.2021. Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – автомобіля ГАЗ – 5301 № 91-03 ХОС, 

який розташований 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: 1 200,00 грн (одна тисяча двісті гривень 00 копійок). 

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

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

закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. 

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен 

підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка 

потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 

внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж-

аних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається 

заява на участь у приватизації. 

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладання 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 аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 

Рахунок № UA948201720355539001000001233 (для перерахування сплачених учасниками аукціону 

реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону та 

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

Рахунок № UA738201720355209001000001233 (для перерахування сплаченого переможцем 

електронного аукціону гарантійного внеску протягом п’яти робочих днів з дня опублікування 

договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 

продажу об’єкта приватизації). 



Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 21295778 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: місто Херсон, проспект Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400 

Банк одержувача: Публічне 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. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 

адміністративної будівлі літ. «А» загальною площею 103 м2, гаража літ. «Б» загальною площею 

32 м2, туалету літ. «В», огорожі № 1-2, який розташований за адресою: вул. Конотопської 

перемоги (Червоноармійська), 68а, м. Берислав, Бериславький р-н, Херсонська обл., 

що перебуває на балансі Головного управління  

Держпродспоживслужби в Херсонській області (код за ЄДРПОУ 40408678) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративна будівля літ. «А»  

загальною площею 103 м2, гараж літ. «Б» загальною площею 32 м2,  

туалет літ. «В», огорожа № 1-2. 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, м. Берислав, Бериславський район, 

вул. Конотопської перемоги (Червоноармійська), 68а. 

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 являє собою комплекс нежитлових будівель і споруд, які огороджені парканом. До складу 

об’єкта входить: адміністративна будівля літ. «А»: фундамент – бетон, стіни та перегородки – бетоні 

блоки, перекриття – з/бетон, підлоги – бетон, дощаті, покриття – шифер, прорізи: віконні та 

міжкімнатні двері – дерев’яні, вхідні двері – металеві, внутрішнє оздоблення – стіни поштукатурено, 

поклеєні шпалери; інженерне оснащення – електропостачання; гараж літ. «Б»: фундамент – бетон, 

стіни та перегородки – бетоні блоки, перекриття – з/бетон, підлоги – бетон, покрівля – шифер, в’їзні 

ворота – металеві; туалет літ. «В»: фундамент – бетон, стіни – цегла, підлога – бетон, покрівля – 

шифер, двері – дерев’яні, електропостачання – відсуне; огорожа № 1 – металеві ворота на металевих 

стовпах; огорожа № 2 – бетонна на бетонних стовпах. 

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 – 09.12.2015 за номером 12534000. Кадастровий номер – 

6520610100:01:001:0421. 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 – м. Берислав, на території 

адміністративного центру колишнього районного центру Бериславського району. Під’їдні шляхи 

мають асфальтове покриття. У пішохідній досяжності від території, на якій знаходиться об’єкт 



оцінки, розташований приватний житловий сектор. Найближча зупинка громадського транспорту 

знаходиться на відстані 1,5 км. Відстань до центру міста – 2,0 км. 

Право власності зареєстровано 11.05.2018, реєстраційний номер 756178765206. 

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 

20.12.2021. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично. 

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

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

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

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені 

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

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

ціни встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 

20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

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

подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем 

його розташування: Херсонська область, м. Берислав, Бериславський район, вул. Конотопської 

перемоги (Червоноармійська), 68а за попереднім узгодженням з контактною особою від Регіональ-

ного відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. 

Севастополі. 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка відповідає за забезпечення можливості огляду 

об’єкта: Шерстюк Світлана Вікторівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

Контактна особа Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, яка є 

відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Розломій Олександр Михайлович (тел. 

0662233670). 

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, 

тел. (0552) 22-44-44. 

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 

15.45, субота та неділя – вихідний; 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 – адміністративної будівлі літ. «А» 

загальною площею 103 м2, гаража літ. «Б» загальною площею 32 м2, туалету літ. «В», огорожі № 1-

2, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Берислав, Бериславський район, 

вул. Конотопської перемоги (Червоноармійська), 68а, 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 – адміністративної будівлі літ. «А» 

загальною площею 103 м2, гаража літ. «Б» загальною площею 32 м2, туалету літ. «В», огорожі № 1-

2, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Берислав, Бериславський район, 



вул. Конотопської перемоги (Червоноармійська), 68а, повинен відповідати вимогам, передбаченим 

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

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

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

закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ З УМОВАМИ: 

438 653,00 грн (чотириста тридцять вісім тисяч шістсот п’ятдесят три гривні 00 копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 43 865,30 грн (сорок три тисячі вісімсот шістдесят п’ять гривень 30 

копійок). 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ІЗ ЗНИЖЕННЯМ 

СТАРТОВОЇ ЦІНИ: 219 326,50 грн (двісті дев’ятнадцять тисяч триста двадцять шість гривень 

50 копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 21 932,65 грн (двадцять одна тисяча дев’ятсот тридцять дві гривні 

65 копійок). 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ 

ПОКРОКОВОГО ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ТА ПОДАЛЬШОГО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ: 219 326,50 грн (двісті дев’ятнадцять тисяч триста двадцять шість гривень 50 

копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 21 932,65 грн (двадцять одна тисяча дев’ятсот тридцять дві гривні 

65 копійок). 

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

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта 

нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків. 

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, повинен 

підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка 

потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 

внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одерж-

аних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається 

заява на участь у приватизації. 

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

покупець зобов’язаний компенсувати витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 

приватизації в сумі 5 000,00 (п’ять тисяч гривень 00 копійок) у 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: Публічне 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 № 22 «Про затвердження умов продажу об’єкта 

малої приватизації окремого майна – «Адміністративна будівля літ. «А» загальною площею 103 м2, 

гараж літ. «Б» загальною площею 32 м2, туалет літ. «В», огорожа № 1-2». 

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-10-27-000007-1. 

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном за 

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

20 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про 

приватизацію об’єкта). 

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 4 386,53 грн (чотири тисячі триста вісімдесят шість гривень 

53 копійки). 

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 2 193,27 грн (дві тисячі сто дев’яносто 

три гривні 27 копійок). 

Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 2 193,27 грн (дві тисячі сто дев’яносто три гривні 27 копійок). 

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. 

 

 

м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву про продаж  

об’єкта малої приватизації – окремого майна – легкового автомобіля марки Daewoo, 

модель Leganza, 1998 року випуску, реєстраційний номер АА4981НР,  

за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: легковий автомобіль марки Daewoo, модель Leganza, 1998 

року випуску, реєстраційний номер АА4981НР. 

Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30. 



Назва та контактні дані балансоутримувача: Шостий апеляційний адміністративний суд (код за 

ЄДРПОУ 42250890), адреса: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, телефон (044) 254-21-99. 

Відомості про об’єкт: легковий автомобіль марки Daewoo, модель Leganza, 1998 року випуску, 

реєстраційний номер АА4981НР. 

Тип колісного транспортного засобу – загальний легковий – загальний седан – В, номер шасі 

(кузова, рами) – KLAVF69WEWB130079, колір – зелений, повна маса – 1 800 кг. 

З початку експлуатації пробіг становить 33 505 км. 

Опис пошкоджень: бампер передній – злущення фарби, подряпини, зломи пластику; фари 

головного світла – втрата прозорості зовнішнього пластикового елементу; капот – пошкодження 

лакофарбового покриття, подряпини, вм’ятини, наскрізна корозія; лобове скло – тріщини, скол; 

передні крила (ліве/праве) – подряпини, наскрізна корозія; передні ліві/праві двері – вм’ятини, 

подряпини, наскрізна корозія; задні ліві/праві двері – вм’ятини, подряпини, наскрізна корозія; 

кришка багажника – подряпини, злущення фарби, наскрізна корозія; дах автомобіля – подряпини; 

салон автомобіля – пошкодження зовнішньої оббивки сидіння водія, салон потребує хімічного 

чищення; колісні диски – пошкодження лакофарбового покриття, порушення геометрії, відсутні 

ковпачки на ступицях; автошини – мають мікротріщини, потертості, пошкодження внутрішніх 

бортів; не працює звуковий сигнал; не працюють лампи освітлення; вийшла з ладу акумуляторна 

батарея; колодки та диски гальмівної системи мають значний знос. 

В оренді не перебуває. Арешти чи податкова застава на об’єкт відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 24 грудня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

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

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація легкового автомобіля марки Daewoo, модель Leganza, 1998 року випуску, 

реєстраційний номер АА4981НР 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 – 18 000,00 грн без ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 9 000, 00 грн без ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 9 000,00 грн без ПДВ. 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону без умов – 1 800,00 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 900,00 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 900,00 грн (без ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску становить: 1 200,00 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 



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

ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву 

Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 19030825 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних 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 адресою: 01010, м. Київ, 

вул. Московська, 8, корп.30. 

Відповідальна особа: представник баласноутримувача – Шостого апеляційного адміністративного 

суду – Левіщенко Олександр Вікторович, телефон 067-232-40-81. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по м. Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50Г, адреса вебсайта: 

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

Контакта особа – Холодило Олена Василівна, телефон (044) 281-00-35, e-mail: ytm_30@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 м. Києву від 15.11.2021 № 2677. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-21-000011-3. 

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 – 180,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 90,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 90,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 


