
 
 

Оголошено продаж об’єктів малої приватизації –«Відомості приватизації» № 3 
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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 – окремого майна – гаража 

загальною площею 21,7 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, 

м. Верхньодніпровськ, вул. Яцковського Сергія, гараж Г3, що перебуває на балансі Східного 

офіса Державної аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 40477689)  

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гараж загальною площею 21,7 м2. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Верхньодн іпровський район, м. Верхньодніпровськ, 
вул. Яцковського Сергія, гараж Г3.  

Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою гараж літ. Г-1 з оглядовою ямою загальною площею 

21,7 м2 (рік побудови будівлі – 1995, фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля – руберойд, 
перекриття – залізобетон, підлога – бетон). До будівлі гаража підведене електропостачання. Держав-
на реєстрація права власності від 10.09.2018, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 

1644453812210. 
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під об’єкт не відводилась.  

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні.  
Інформація про балансоутримувача: Східний офіс Державної аудиторської служби України (код 

ЄДРПОУ 40477689), який знаходиться за адресою: 49101, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 

22, корпус 2. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 08 лютого 2021 року. Час проведення аукціону 
встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог 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). 

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 21,7 м2 за 
адресою: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, 
вул. Яцковського Сергія, гараж Г3, що перебуває на балансі Східного офіса Державної аудиторської 

служби України (код ЄДРПОУ 40477689), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).  
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність обмежень, установлених 
частиною 2 статті 8 цього Закону.  



 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ (БЕЗ 

УРАХУВАННЯ ПДВ): 
продаж на аукціоні з умовами – 31 009,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 15 504,50 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 15 504,50 грн. 

На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується 
податок на додану вартість.  

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) 

стартової ціни для кожного із способів (без урахування ПДВ): 
продаж на аукціоні з умовами – 3 100,90 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 550,45 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 550,45 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного 

року. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 
1. Відшкодування регіональному відділенню послуг незалежного оцінювача, що залучався для 

здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 3 800,00 грн (три тисячі вісімсот 
гривень 00 коп.) у місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 
національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.  
Код ЄДРПОУ 42767945. 
Рахунок UA958201720355549003000055549.  

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській 
області, МФО 820172. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).  
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.  
Код ЄДРПОУ 42767945. 

Рахунок: UA748201720355219003000055549. 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській 

області, МФО 820172. 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).  
Реквіз и ти ра хун ків опера торів електрон ни х май да н чи ків, відкри ти х для спла ти покупц я ми  

гара нтій ни х та реєс трац ійн и х внесків, роз міщен і на сайті: https ://proz orro.sale /info/e lektronni -
ma jda nc hiki-ets-proz orroprodaz hi-c bd2.  

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

за місцем розташування об’єкта.  
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, 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,  
(056) 744-11-41. Кон тактна особа організатора аук ціону, яка є відп овіда льн ою за забез пече н ня 

мож ли в ості огля ду об’єкта,  – Лихіна Д ми тро Се рг ій ови ч, те л. (056) 744-11-41, адреса електрон ної 
пош ти: pr ivat1_12@s pfu.gov.ua.  

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіо нального відділення 
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 04.01.2021 № 12/01-01-

РП. 
 



 

Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2020-07-28-000012-1. 

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном 

за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 
календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.  

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із способів продажу: 
продаж на аукціоні з умовами – 310,09 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 155,05 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 155,05 грн. 

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/.  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – адміністративного 

(нежитлового) приміщення загальною площею 185,4 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., 

Криничанський район, смт Кринички, вул. Грушевського Михайла, 4а, що перебуває 

на балансі Східного офіса  

Державної аудиторської служби України  

(код ЄДРПОУ 40477689) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративне (нежитлове) приміщення загальною 

площею 185,4 м2. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Криничанський район, смт Кринички, 
вул. Грушевського Михайла, 4а.  

Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою адміністративне (нежитлове) приміщення загальною 

площею 185,4 м2. Фундамент – бетон, стіни – шлакоблок, покрівля – шифер, перекриття дерев’яне, 
підлога – бетон. Підведене електропостачання, водопровід, каналізація, газопровід.  

Державна реєстрація права власності від 06.06.2018, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 

майна: 1207741212220.  
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилась.  

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні.  
Інформація про балансоутримувача: Східний офіс Державної аудиторської служби України (код 

ЄДРПОУ 40477689), що розташований за адресою: 49101, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 

22, корпус 2. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 лютого 2021 року. Час проведення аукціону 
встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог 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). 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 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 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 – адміністративного (нежитлового) приміщення 

загальною площею 185,4 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., Криничанський район, 
смт Кринички, вул. Грушевського Михайла, 4а, що перебуває на балансі Східного офіса Державної 



аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 40477689), здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон них 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).  

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність обмежень, установлених 
частиною 2 статті 8 цього Закону.  

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ КОЖНОГО ІЗ СПОСОБІВ ПРОДАЖУ (БЕЗ 

УРАХУВАННЯ ПДВ): 

продаж на аукціоні без умов – 11 066,65 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 5 533,33 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 5 533,33 грн. 
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується 

податок на додану вартість.  
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) 

стартової ціни для кожного із способів (без урахування ПДВ):  

продаж на аукціоні без умов – 1 106,67 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 553,33 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 553,33 грн. 

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

року. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: без умов. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 
національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

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

 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.  

Код ЄДРПОУ 42767945. 
Рахунок UA958201720355549003000055549.  
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській 

області, МФО 820172. 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).  

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.  

Код ЄДРПОУ 42767945. 
Рахунок: UA748201720355219003000055549.  

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській 
області, МФО 820172. 

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

за місцем розташування об’єкта.  

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, 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, (056) 744-11-41. 
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною 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 про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення 
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 04.01.2021 № 12/01-02-

РП. 
Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-06-01-000006-1. 

Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за 

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 

календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації. 

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні без умов – 110,67 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 55,33 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 55,33 грн. 

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/.  

 
 
 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях про продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – житлового будинку, який розташований за адресою: Київська область, 

м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 37а та перебуває на балансі Переяслав-Хмельницької 

районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 24219983) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок. 

Місцезнаходження об’єкта: Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 37а.  

Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, земельно-кадастрова 
документація на земельну ділянку не розроблялась.  

Інформація про балансоутримувача: Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація (код 

ЄДРПОУ 24219983). 
Рівень будівельної готовності: 59 %. 

Реєстраційний номер: 23360260.  

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 09.02.2021. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному 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 електрон ному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового 

будинку, який розташований за адресою: Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 37а та 
перебуває на балансі Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 



24219983), 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 малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».  

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ УРАХУВАННЯ ПДВ) ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 747 200,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 373 600,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 373 600,00 грн (без урахування ПДВ).  

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для:  

аукціону з умовами – 74 720,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 37 360,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 37 360,00 грн (без урахування ПДВ).  

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

поточного року. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 
покупець об’єкта малої приватизації зобов’язаний компенсувати Регіо нальному відділенню Фонду 

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

послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта малої приватизації з метою 
визначення його стартової ціни у розмірі 6 450,00 грн (шість тисяч чотириста п’ятдесят гривень 00 

копійок) протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно 
до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».  

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 
національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-
ціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску 

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

Рахунок: UA568201720355519001000140075  

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

Код ЄДРПОУ: 43173325  
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях 
Рахунок: UA598201720355289001000140075  

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО: 820172 
Код ЄДРПОУ: 43173325  

в іноземній валюті (в доларах США): 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях 
Рахунок: UA383007110000025300052600820  
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО: 300711 
Код за ЄДРПОУ: 14360570  

Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19  
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)  
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 



 

Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обмежений, огляд можливий в будь-

який час за місцем розташування об’єкта: Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 37а.  
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 
50, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.  

Телефони для довідок (044) 200-25-40, (044) 200-25-38. 

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, 
потенційним покупцям необхідно перейти на портал: vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації 

переглянути документи, які розміщені в віртуальній кімнаті даних.  

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях від 05.01.2021 № 07. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-07-29-000004-3. 

Період між аукціоном: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 20 (двадцять) днів.  
Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 7 472,00 грн; 

аукціон із зниженням стартової ціни – 3 736,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 736,00 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів 
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-

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

 

 
 

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях про повторний продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – нежитлових будівель Ємільчинського управління водного господарства за адресою: 

Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Яблунець, вул. Героїв Майдану, 80 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлові будівлі Ємільчинського 

управління водного господарства.  

Місцезнаходження: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Яблунець, вул. Героїв Майдану, 
80. 

Назва балансоутримувача: Олевське міжрайонне управління водного господарства (код ЄДРПОУ 
01033852). 

Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна адміністративна будівля загальною площею 

149,0 м2, одноповерхова цегляна будівля гаража загальною площею 141,5 м2, одноповерхова цегляна 

будівля сараю загальною площею 29,7 м2 та уборна. Фундамент кам’яний, стіни та перегородки 
цегляні, перекриття дерев’яні, дах – азбофанера, віконні та дверні прорізи дерев’яні, частково 
відсутні. Об’єкт за призначенням не використовується, знаходиться на околиці смт Ємільчине. 

Поруч розташована малоповерхова житлова забудова. Інженерні комунікації: електропостачання, 
пічне опалення. Фізичний стан задовільний. 

 



 
Об’єкт є державною власністю на підставі свідоцтва про право власності на нежитлові будівлі 

САВ № 291523 від 19.07.2011, дата реєстрації 09.09.2011, реєстраційний номер майна 34590396. 
Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею 0,2068 га, яка перебуває у постійному 

користуванні Ємільчинського управління водного господарства згідно з державним актом на право 
постійного користування серія ЯЯ № 072591 від 25.12.2012, кадастровий номер 
1821756000:02:001:0002. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 12 лютого 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 
встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному 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 електрон ному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 

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

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

Приватизація нежитлових будівель Ємільчинського управління водного господарства за адресою: 
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Яблунець, вул. Героїв Майдану, 80 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 нежитлових будівель Ємільчинського управління водного господарства за адресою: 

Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Яблунець, вул. Героїв Майдану, 80 має відповідати 
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 102124,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 51062,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 51062,00 грн (без урахування ПДВ).  
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 10212,40 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 5106,20 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 5106,20 грн (без урахування ПДВ).  
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного 

року. 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %. 
УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець нежитлових будівель Ємільчинського управління водного господарства за адресою: 
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Яблунець, вул. Героїв Майдану, 80 зобов’язаний 
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для 

здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 4500,00 грн у місячний термін з дати 
укладення договору купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 
національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:  
в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях.  



 
 

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)  

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)  
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: 
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, телефон (0412) 420-416, е-mail: 

ztfdmu@gmail.com. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.  
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33028, Рівненська обл., м.  Рівне, вул. 16 
липня, 77, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.  

Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, 

тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях від 05.01.2021 № 08. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-05-28-000004-3. 

Період між аукціонами: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

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

аукціону з умовами – 1021,24 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 510,62 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 510,62 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів 

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

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

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях про повторний продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – газових ємностей (2 шт.) за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Рудня, 

вул. Робітнича, 10 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – газові ємності (2 шт.). 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Рудня, вул. Робітнича, 10. 

Назва балансоутримувача: ТДВ «Ігнатпільський кар’єр» (код ЄДРПОУ 01374547).  
Відомості про об’єкт: газові ємності являють собою два метелевих надземних резервуара, які  

розташовані на території підприємства ТДВ «Ігнатпільський кар’єр». Не використовуються за 
призначенням з 1995 року.  

Інформація про державну реєстрацію: не застосовується.  

Відомості про земельну ділянку: відсутня. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 



ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 12 лютого 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному 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 електрон ному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
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 газових ємностей (2 шт.) за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Рудня, 

вул. Робітнича, 10 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер жавного 
і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).  

Покупець газових ємностей (2 шт.) за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Рудня, 

вул. Робітнича, 10 має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».  

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 35100,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 17550,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 17550,00 грн (без урахування ПДВ).  

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 3510,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1755,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1755,00 грн (без урахування ПДВ).  

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

року. 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %. 

УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 
покупець газових ємностей (2 шт.) за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Рудня, 

вул. Робітнича, 10 зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного 
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 3100,00 
грн у місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:  

в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 

Житомирській областях.  

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)  

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)  
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: 
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, телефон (0412) 420-416, е-mail: 

ztfdmu@gmail.com. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.  
 



 

 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33028, Рівненська обл., м.  Рівне, вул. 16 

липня, 77, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.  
Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, 

тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях від 04.01.2021 № 02. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-10-000025-1. 
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 (двадцять) календарних днів.  

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 351,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 175,50 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 175,50 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 
«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів 
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-
ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях про повторний продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого 

майна – будівлі колишнього дитячого садка загальною площею 172,3 м2 за адресою: 

Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Суслівка, вул. Центральна, 10  

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – будівля колишнього дитячого садка 

загальною площею 172,3 м2. 

Місцезнаходження: Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Суслівка, вул. Центральна, 10.  

Назва балансоутримувача: ВАТ «Суслівське» (код ЄДРПОУ 00845981).  

Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 172,3 м2 розташована в 
центрі населеного пункту. Рік введення в експлуатацію – 1989. Стан будівлі незадовільний, частково 

зруйнована. Не функціонує за призначеням з 1995 року. Фундамент бутовий, стіни цегляні, 
перекриття – з/б панелі, підлога – цемент, покрівля – шифер, прорізи – дерево, опалення – пічне. 
Інженерні комунікації: відсутні.  

Об’єкт є державною власністю на підставі витягу № 152728610 з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права власності, дата реєстрації 11.01.2019, номер запису про 

право власності 29863133, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1742876418258.  
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 12 лютого 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на 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 електрон ного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, щ о пе ре дує дн ю п рове ден ня е лектрон ного 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 будівлі колишнього дитячого садка загальною площею 172,3  м2 за адресою: 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Суслівка, вул. Центральна, 10 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 в ід 10 травня 2018 року № 432 (зі 
змінами). 

Покупець будівлі колишнього дитячого садка загальною площею 172,3 м2 за адресою: 

Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Суслівка, вул. Центральна, 10 має відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».  

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 14940,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 7470,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 7470,00 грн (без урахування ПДВ).  

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 1494,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 747,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 747,00 грн (без урахування ПДВ).  
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного 

року. 

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %. 
УМОВИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: 

покупець будівлі колишнього дитячого садка загальною площею 172,3 м2 за адресою: 
Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Суслівка, вул. Центральна, 10 зобов’язаний відшкодувати 
регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної 

оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 3900,00 грн у місячний термін з дати укладення договору 
купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 
національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:  
в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях.  

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)  

Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, телефон (0412) 420-416, е-mail: 

ztfdmu@gmail.com. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.  
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33028, Рівненська обл., м.  Рівне, вул. 16 

липня, 77, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.  
 



 
Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, 

тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. 

 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 

областях від 04.01.2021 № 01. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-10-000006-2. 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів. 

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 149,40 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 74,70 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 74,70 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. 

 
 

 
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 

адміністративної будівлі, А, загальною площею 110,8 м2, гаража, Б, загальною  

площею 20,4 м2, який розташований за адресою: вул. Українська, 4, смт Каланчак, 

Каланчацький 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, А, загальною площею 110,8 м2 , 

гараж, Б, загальною площею 20,4 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Українська, 4, смт Каланчак, Каланчацький р-н, Херсонська обл.  
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 складається з одноповерхової адміністративної будівлі та гаража. Матеріали фундаменту – 

бутобетон, стіни – камінь черепашник, поштукатурено. Підлога дерев’яна, дах – дошки, шифер. 

Вікна та двері з дерева. Наявне електропостачання, водопостачання, газове опалення. 
Адміністративна будівля, що входить до складу об’єкта приватизації, має вхід з вулиці Української 

та вихід у двір. 
Гараж, що входить до складу об’єкта приватизації, має електропостачання та в’їзд з вулиці 

Української. 

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною площею 0,0419 га, яка 
перебуває на праві постійного користування Головного управління Держ продспоживслужби в 

Херсонській області відповідно до Державного акта від 26.03.2008.  



Кадастровий номер 6523255100:02:004:0004. Цільове призначення (використання) земельної 
ділянки – для розміщення та обслуговування адмінбудівлі.  

Об’єкт приватизації знаходиться в середній частині населеного пункту – смт Каланчак, на 
території адміністративного центру колишнього районного центру Каланчацького району. Під’їдні 

шляхи мають асфальтове покриття. У пішохідній досяжності від території, на якій знаходиться 
об’єкт, розташований приватний житловий сектор. Найближча зупинка громадського транспорту 
знаходиться на відстані 1,0 км.  

Право власності зареєстровано 02.03.2020, реєстраційний номер 750804165232. 
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 

01.02.2021. 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 електрон ного 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 25.01.2021 з 12.00 до 

13.00 за місцем його розташування: вул. Українська, 4, смт Каланчак, Каланчацький р-н, Херсонська 
обл. 

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, А, 

загальною площею 110,8 м2, гаража, Б, загальною площею 20,4 м2, який розташований за адресою: 
вул. Українська, 4, смт Каланчак, Каланчацький р-н, Херсонська обл., 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, А, загальною 

площею 110,8 м2, гаража, Б, загальною площею 20,4 м2, який розташований за адресою: вул. 
Українська, 4, смт Каланчак, Каланчацький р-н, Херсонська обл., 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: 371 
071,00 грн (триста сімдесят одна тисяча сімдесят одна гривня 00 копійок).  

Розмір гарантійного внеску: 37 107,10 грн (тридцять сім тисяч сто сім гривень 10 копійок).  
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ІЗ ЗНИЖЕННЯМ 

СТАРТОВОЇ ЦІНИ: 185 535,50 грн (сто вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот тридцять п’ять гривень 50 

копійок). 
Розмір гарантійного внеску: 18 553,55 грн (вісімнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят три гривні 55 

копійок). 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА (БЕЗ ПДВ) ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ 

ПОКРОКОВОГО ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ТА ПОДАЛЬШОГО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ 



ПРОПОЗИЦІЙ: 185 535,50 грн (сто вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот тридцять п’ять гривень 50 
копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 18 553,55 грн (вісімнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят три гривні 55 
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 електрон ного 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 4900,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот гривень 00 копійок) у місячний строк з дати 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 
тел. (0552) 22-44-44. 

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 
15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт: www.spfu.gov.ua; 

контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта: Шерстюк Світлана Вікторівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua; 

контактна особа Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Гончарук Валентин Степанович, тел. 

(099) 67-37-015. 

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 електрон ного аукціону протягом п’яти робочих днів з 

дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в 
рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.  

в іноземній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 
Рахунок: UA643510050000025305218539400  

Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 
МФО 351005 

Код ЄДРПОУ: 21295778  
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)  



 
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 

Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine 
Account: UA643510050000025305218539400 

Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank 
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine 
MFO 351005 

SWIFT: KHABUA2K 
Code YeDRPOU: 21295778 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі від 06.01.2021 № 11 «Про затвердження умов продажу об’єкта 

малої приватизації, окремого майна – «Адміністративна будівля, А, загальною площею 110,8 м2, 

гараж, Б, загальною площею 20,4 м2». 
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-10-27-000002-1. 

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: 3 710,71 грн (три тисячі сімсот десять гривень 71 копійка).  

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 1 855,36 грн (одна тисяча вісімсот 
п’ятдесят п’ять гривень 36 копійок).  

Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 1 855,36 грн (одна тисяча вісімсот п’ятдесят п’ять гривень 36 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 проведення в 

електронній торговій системі продажу на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – 

окремого майна – адміністративної будівлі літера В площею 429,7 м2 за адресою: м. Київ, 

пров. Руслана Лужевського, 3 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Назва об’єкта: окреме майно – адміністративна будівля літера В площею 429,7 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, пров. Руслана Лужевського, 3.  
Балансоутримувач – Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації» (код за ЄДРПОУ 40814998), м. Київ, вул. Антоновича, 180. 

Орган управління – Міністерство освіти і науки України.  
Відомості про об’єкт. 

Адміністративна будівля літера В знаходиться у Голосіївському районі міста Києва. Загальна 

площа – 429,7 м2. Адміністративна будівля являє собою триповерхову будівлю, яка побудована у 
1971 році. Дана будівля перебуває в оренді на підставі договору оренди від 26.07.2017 № 209. Строк 

дії договору оренди – до 26.07.2037. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

Аукціон в електронній торговій системі буде проведено 15 лютого 2021 року.  

Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог 

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).  
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному 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 електрон ною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 

електронного аукціону. 

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

Приватизація окремого майна – адміністративної будівлі літера В площею 429,7 м2 за адресою: 
м. Київ, пров. Руслана Лужевського, 3 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 окремого майна – адміністративної будівлі літера В площею 429,7 м2 за адресою: 
м. Київ, пров. Руслана Лужевського, 3 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця. 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону без умов – 7 350 320,00 грн без ПДВ; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 675 160,00 грн без ПДВ; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 675 160,00 грн без ПДВ.  
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 735 032,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 367 516,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 367 516,00 грн (без урахування ПДВ).  

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

січня поточного року.  

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:  

в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву 
Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).  
Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування гарантійного внеску)  

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
Код за ЄДРПОУ 19030825 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 
у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, пров. Руслана Лужевського, 3. 
Телефон 521-09-01. 

Відповідальна особа: Білий Олег Васильович. 
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 50г, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.  

Телефон для довідок (044) 281-00-35. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної 

комісії: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 30.12.2020 
№ 1281. 

 



 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-04-000004-3. 
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 – 73 503,20 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 36 751,60 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 36 751,60 грн. 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів 
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву про проведення в 

електронній торговій системі продажу на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – 

окремого майна – лабораторного корпусу літера Б (виробничої будівлі) загальною площею 

74,6 м2 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 180 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Назва об’єкта: окреме майно – лабораторний корпус літера Б (виробнича будівля) площею 

74,6 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Антоновича, 180. 
Балансоутримувач – Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації» (код за ЄДРПОУ 40814998), м. Київ, вул. Антоновича, 180. 

Орган управління – Міністерство освіти і науки України.  
Відомості про об’єкт. 

Лабораторний корпус літера Б (виробнича будівля) знаходиться у Голосіївському районі міста 

Києва. Загальна площа – 74,6 м2. Лабораторний корпус являє собою двоповерхову будівлю, яка 
побудована у 1971 році. Дана будівля перебуває в оренді на підставі договору оренди від 26.07.2017 
№ 209. Строк дії договору оренди – до 26.07.2037. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

Аукціон в електронній торговій системі буде проведено 15 лютого  

2021 року. 

Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог 

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).  
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному 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 електрон ному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону. 

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

Приватизація окремого майна – лабораторного корпусу літера Б (виробнича будівля) площею 

74,6 м2 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 180 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 окремого майна – лабораторного корпусу літера Б (виробнича будівля) площею 74,6 м2 
за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 180 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».  
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 673 960,00 грн без ПДВ; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 336 980,00 грн без ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 336 980,00 грн без ПДВ.  

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 67 396,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 33 698,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 33 698,00 грн (без урахування ПДВ).  
Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 % мінімальної заробітної плати станом на 1 

січня поточного року.  

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:  
в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву 

Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).  

Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування гарантійного внеску)  
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
Код за ЄДРПОУ 19030825 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: 
у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 180. 

Телефон 521-09-01. 
Відповідальна особа: Білий Олег Васильович. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 50г, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.  

Телефон для довідок (044) 281-00-35. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної 
комісії: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 30.12.2020 
№ 1280. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-04-000003-3. 

Період між аукціонами: 
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;  
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.  
Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 6 736,60 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 3369,80 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3369,80 грн. 
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адмі-
ністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2. 

 



 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву про проведення в 

електронній торговій системі продажу на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – 

окремого майна – адміністративної будівлі літера А загальною площею 1730,2 м2 за адресою:  

м. Київ, пров. Руслана Лужевського, 3 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Назва об’єкта: окреме майно – адміністративна будівля літера А площею 1730,2 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, пров. Руслана Лужевського, 3.  

Балансоутримувач – Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної 
експертизи та інформації» (код за ЄДРПОУ 40814998), м. Київ, вул. Антоновича, 180. 

Орган управління – Міністерство освіти і науки України.  
Відомості про об’єкт. 

Адміністративна будівля літера А знаходиться у Голосіївському районі міста Києва. Загальна 

площа – 1730,2 м2. Будівля являє собою п’ятиповерхову будівлю, яка була побудована 1938 році. 
Дана адміністративна будівля перебуває в оренді на підставі договору оренди від 26 липня 2017 року 
№ 209. Строк дії договору оренди – до 26.07.2037. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

Аукціон в електронній торговій системі буде проведено 15 лютого 2021 року.  

Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог 
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).  

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному 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 електрон ному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 

електронного аукціону. 

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

Приватизація окремого майна – адміністративної будівлі літера А площею 1730,2 м2 за адресою: 
м. Київ, пров. Руслана Лужевського, 3 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 окремого майна – адміністративної будівлі літера А площею 1730,2 м2 за адресою: 
м. Київ, пров. Руслана Лужевського, 3 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна».  
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця. 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 73 476 310,00 грн без ПДВ; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 36 738 155,00 грн без ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 36 738 155,00 грн без ПДВ.  

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 7 347 631,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 3 673 815,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 673 815,50 грн (без урахування ПДВ).  
Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 % мінімальної заробітної плати станом на 1 

січня поточного року.  

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:  



 
в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву 
Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).  
Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування гарантійного внеску)  
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код за ЄДРПОУ 19030825 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 180. 
Телефон 521-09-01. 

Відповідальна особа: Білий Олег Васильович. 
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 50г, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.  
Телефон для довідок (044) 281-00-35. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу засідання аукціонної 
комісії: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 30.12.2020 

№ 1279. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-04-000002-3. 
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 – 734 763,10 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 367 381,55 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 367 381,55 грн. 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 


