
Оголошено продаж об’єктів малої приватизації – «Відомості приватизації» № 7 
від 10.02.2021 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої 

приватизації – об’єкта незавершеного будівництва «Солодове відділення (літ. Г)», 

що знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,  

Кам’янець-Подільський р-н, с. Довжок, вул. Унявко, 1 та обліковується на балансі Державного 

підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості  

«УКРСПИРТ», код за ЄДРПОУ 37199618 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва «Солодове відділення 

(літ. Г)»  

(далі – Об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1. 

Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 
«УКРСПИРТ», код за ЄДРПОУ 37199618, контактні дані: тел. (03849) 9-12-49. 

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

об’єкт незавершеного будівництва «Солодове відділення (літ. Г)», що знаходиться за адресою: 
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Довжок, вул. Унявко, 1 та обліковується на балансі 

Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ», код за 
ЄДРПОУ 37199618. Відсоток готовності будівництва – 79 %. Фундамент – залізобетонні 

фундаментні блоки; стіни – цегляні, частково поштукатурені, облицьовані; перегородки – цегляні, 
частково поштукатурені, облицьовані; перекриття – залізобетонні плити; підлога цементна; 
покрівля – сумісна з перекриттям; вікна – подвійні, стулкові, двері – однопільні, частково відсутні; 

інженерне обладнання – частково електрифіковано, більшість відсутня; оздоблення зовнішнє – 
поштукатурено, облицьовано. Право власності на об’єкт зареєстровано за Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. Індексний номер витягу 215344966, 
реєстраційний номер 2116927068224. Об’єкт розташовується на земельній ділянці кадастровий 
номер 6822482400:01:006:0635 площею 3,2727 (інформаційна довідка з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно від 25.05.2016 № 59809885). Окремо земельна ділянка під об’єктом не 
виділена. 

Фотографічне зображення об’єкта: додається. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2021 року. 

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. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 

17.00 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок 
(0382) 72-09-40 у м. Хмельницькому. 

 

 



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

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

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

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна». 

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому, через свій  
особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій документів та 
документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного 

покупця відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до 
списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним 
шляхом). 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ З УМОВАМИ: 3 487 283,16 грн  
(без ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 348728,32 грн (без ПДВ). 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ ПРОДАЖУ НА ПОВТОРНОМУ АУКЦІОНІ ІЗ 

ЗНИЖЕННЯМ СТАРТОВОЇ ЦІНИ: 1 743 641,58 грн (без ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 174 364,16 грн.(без ПДВ) 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ 

ПОКРОКОВОГО ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ТА ПОДАЛЬШОГО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ: 1 743 641,58 грн (без ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 174 364,16 грн (без ПДВ). 

На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ. 

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн. 

Умови продажу об’єкта приватизації: 

завершення будівництва та введення в експлуатацію  об’єкта протягом 5 років  з дня підписання 
договору купівлі-продажу; 

подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань покупця, зазначених в  
договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу приватизації. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail:vinnytsia@spfu.gov.ua, 
тел. (0432) 65-26-08. 

Час роботи служби з організації аукціону: 

контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна, тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail: 
natalia_68@spfu.gov.ua. Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00; 

контактна особа від Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 
«УКРСПИРТ», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Сущевська Олена 
Олександрівна, тел. (03849) 9-12-49. 

Час роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

1. На офіційному вебсайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» зазначені реквізити 
рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями 

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

2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування: 

в національній валюті 

на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіональне відділення Фонду дер-

жавного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, 
код за ЄДРПОУ 42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом 
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону; 

на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіональне відділення Фонду дер-
жавного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, 



код за ЄДРПОУ 42964094, 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 – 

Адреса – 

Рахунок – 

Банк одержувача – 

Адреса – 

МФО – 

Код ЄДРПОУ – 

Призначення платежу: (обов’язково вказати що) 

Receiver – 

Address – 

Account – 

Bank of receiver – 

Address – 

MFO – 

SWIFT – 

Code YeDRPOU – 

Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of playment)  

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-05-25-000001-1. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 34 872,83 грн. 
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового 

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 17 436,42 грн. 

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 99 

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

ратор). Єдине посилання на вебсторінку https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2, на якій  є посилання на вебсторінки операторів  електронного майданчика, які 

мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний 
договір. 

 
 

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 – адмі-

ністративної будівлі та господарських приміщень,  

розташованих за адресою: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста 

Гуменюка (К. Маркса), 1, що перебувають на балансі Управління  

Державної казначейської служби України у Благовіщенському районі Кіровоградської області 

(код за ЄДРПОУ 37944689) 

 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративна будівля та господарські приміщення. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка 
(К. Маркса), 1. 

Назва балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у 

Благовіщенському районі Кіровоградської області (код за ЄДРПОУ 37944689), адреса: 
Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, вул. Ореста Гуменюка, 8а. 

Відомості про об’єкт  

Назва 
Адреса 

розташування 

Загальна  

площа, м2  

Номер 

запису 
про право 

власності 

Функціональне 
використання 

Підстава  

виникнення  
права  

власності 

Форма 
власності та 

власник 

Адмініст-
ративна 

будівля та 
господарські 

приміщення 

Кіровоградська 
обл., 

м. Благовіщенське 
(Ульяновка), 

вул. Ореста 
Гуменюка 
(К. Маркса), 1 

133,79 1053455 

Не 
використовується 

Свідоцтво про 
право 

власності, серія 
та номер: 

3908802, 
видане 
24.05.2013  

Державна, 
Державна 

казначейська 
служба 

України  

 
До складу об’єкта входять: адміністративна будівля «А» з коридором «а», прибудовою «а’» та 

верандою «а’’» загальною площею приміщень 133,79 м2 (фундамент – бутовий, стіни та 

перегородки – цегляні, покрівля – азбестоцементні листи); сарай «Б» з погребом «б» (фундамент 
бутовий, стіни цегляні, покрівля – азбестоцементні листи); гараж «В» (фундамент – відсутній, стіни 
дощаті, покрівля металева); туалет «Г» (фундамент відсутній, стіни цегляні, покрівля металева), 

огорожа металева; котел КС-ТГ-50; багаторічні насадження: туя декоративна – 2 шт., хвойні дерева – 
8 шт., плодові дерева – 9 шт. Рік побудови – 1961. Не використовується, потребує ремонту. 

Відомості про земельну ділянку: площа – 1145,6 м2; кадастровий номер: 3525510100:06:000:0012; 

цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування, обслуговування адміністративних та побутових приміщень; перебуває у 
постійному користуванні Управління Державної казначейської служби України у Благовіщенському 

районі Кіровоградської області. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, або його частини: договори оренди 

відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 березня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – адміністративної будівлі та 

господарських приміщень, розташованих за адресою: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське 
(Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1, що перебувають на балансі Управління Держав-
ної казначейської служби України у Благовіщенському районі Кіровоградської області (код за 

ЄДРПОУ 37944689), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального  майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 



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

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – адміністративної будівлі та 
господарських приміщень, розташованих за адресою: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське 

(Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1, що перебувають на балансі Управління Держав-
ної казначейської служби України у Благовіщенському районі Кіровоградської області (код за 
ЄДРПОУ 37944689), повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 412 600,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 206 300,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 206 300,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у 

розмірі 20 відсотків. 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 41 260,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 20 630,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 20 630,00 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного 

року. 

Умови продажу: 
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України  

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної 
оцінки об’єкта у сумі 4 480,00 грн (чотири тисячі чотириста вісімдесят грн 00 коп.) протягом 30 
календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – 

окремого майна – адміністративної будівлі та господарських приміщень, розташованих за адресою: 
Кіровоградська обл., м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1, 

що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у 
Благовіщенському районі Кіровоградської області (код за ЄДРПОУ 37944689). 

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. 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт: 

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

Код за ЄДРПОУ 42767945. 

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

Рахунок UA958201720355549003000055549. 

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. 

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

Рахунок UA748201720355219003000055549. 

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



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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська 
обл., м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1. Контактна особа, яка 

відповідальна за забезпечення огляду об’єкта, – Блаженко Сергій Володимирович, тел. 0525921358; 
адреса електронної пошти : office.blago@kr.treasury.gov.ua. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  областях, місцезнаходження: 
м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; 
час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; 

відповідальна особа – Кравцова Галина Володимирівна, телефони для довідок: 0522332400, 
0522332579; адреса електронної пошти : kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій  

та Кіровоградській областях від 01.02.2021 № 12/01-13. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000005-1. 

Період між аукціоном: 

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

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

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 4 126,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 063,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2 063,00 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

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

комплексу нежитлових приміщень, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., 

Олександрівський р-н, смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а, 

що перебуває на балансі Головного управління статистики  

у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: комплекс  

нежитлових приміщень. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, 
вул. Незалежності України (Леніна), 2а. 

Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській області, код за 
ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7а. 

 

 

 



Відомості про об’єкт  
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Адреса  

розташування 
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смт Олександрівк
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вул. Незалежності 
України (Леніна), 

2а 

121,7 
139219943520

5 
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я 

Витяг з Єдиного 
реєстру об’єктів 
державної 

власності, серія 
та номер: 10-15-

19108, виданий 
10.10.2017, 
видавник: Фонд 

державного 
майна України; 
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право власності, 
серія та номер: 
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14.12.2005, 

видавник: 
Олександрівська 
селищна Рада 

народних 
депутатів 

Олександрівськог
о району 
Кіровоградської 

області 

Державна, 
Державна 
служба 

статистик
и 

України, 
код за 
ЄДРПОУ 

37507880 

 
Об’єкт являє  собою комплекс нежитлових приміщень до складу якого входять: одноповерхове 

приміщення адмінбудівлі з добудовою (літ. Аа) загальною площею 121,7 м2; сарай (літ. Б); гараж 
(літ. В); вбиральня (літ. Г); колодязь (літ. Д). Рік побудови – 1987. Фундамент адмінбудівлі – 
стрічкові великоблочні; стіни та перегородки – цегляні; перекриття та покриття – залізобетонні 

плити, в прибудові – дерев’яно-балочне; покрівля із азбоцементних листів; підлога дерев’яна; двері і 
вікна – дерев’яні. Водопостачання та каналізація відсутні, система опалення та електропостачання – 

в неробочому стані, газопостачання – підведене на ділянці. Сарай (літ. Б) та гараж (літ. В): стіни  та 
перегородки – цегляні; покрівля із азбоцементних листів. Вбиральня (літ. Г): стіни дощаті, покрівля 
із азбоцементних листів. Стан адмінбудівлі з добудовою (літ. Аа) незадовільний. 

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0642 га, 
кадастровий номер: 3520555100:50:024:0001; цільове призначення – для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування; перебуває у 
постійному користуванні Головного управління статистики у Кіровоградській області. 

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

відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично 

встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 



Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових приміщень, 
розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, 

вул. Незалежності України (Леніна), 2а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у 
Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926), 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. 

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових приміщень, 
розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, 
вул. Незалежності України (Леніна), 2а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у 

Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926), повинен відповідати вимогам, передбаченим 
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 280 100,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 140 050,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 140 050,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у 

розмірі 20 відсотків. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 28 010,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 14 005,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 14 005,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

року. 

Умови продажу: 

покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України  
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної 
оцінки об’єкта у сумі 8 710,00 грн (вісім тисяч сімсот десять грн 00 коп.) протягом 30 календарних 
днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

комплексу нежитлових приміщень, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., 
Олександрівський р-н,  

смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а, що перебуває на балансі Головного 
управління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926). 

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. 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт: 

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 перераховуються 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 перераховуються кошти). 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська 
обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а. Контактна 
особа, відповідальна за забезпечення огляду об’єкта: Скріпнік Павло Всеволодович, телефон (050) 

321-8-555, адреса електронної пошти : gus@kr.ukrstat.gov.ua. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  областях, місцезнаходження: 

м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; 
час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; 
відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок: 0522332400, 

0522332579; адреса електронної пошти : kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій  
та Кіровоградській областях від 01.02.2021 № 12/01-12. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000001-1. 

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

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

аукціону з умовами – 2 801,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 400,50 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 400,50 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 Дніпропетровській, Запорізькій 

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

ністративної будівлі загальною площею 294,89 м2 за адресою: Кіровоградська обл., 

смт Голованівськ, вул. Соборна, 33, що перебуває на балансі Головного управління статистики 

у Кіровоградській області 

(код за ЄДРПОУ 02360926, орган управління –  

Державна служба статистики України) 

 

 

 



1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: адміністративна будівля загальною площею 294,89 м2. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 33. 

Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській області, код за 
ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7а. 

Відомості про об’єкт  

Назва Адреса 
розташування 

Загальна 
площа, м

2 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне 

використання 

Підстава 
виникнення 

права власності 

Форма 
власності 

та власник 

Адмініст-
ративна 

будівля 
загально
ю 

площею 

294,89 м2 

Кіровоградська 
обл., 

смт Голованівськ
, вул. Соборна, 33 

294,89 
139479253521

4 

Не 

використовуєтьс
я 

Витяг з 
Єдиного 

реєстру об’єктів 
державної 
власності щодо 

державного 
майна, серія та 

номер: 10-15-
19108, виданий 
10.10.2017, 

видавник: Фонд 
державного 

майна України; 
свідоцтво про 
право власності, 

серія та 
номер: –, 

виданий 
24.05.2005, 
видавник: 

Голованівська 
селищна рада 

Голованівськог
о району 
Кіровоградської 

області 

Державна, 
Державна 

служба 
статистик
и України, 

код за 
ЄДРПОУ 

37507880 

 
Об’єкт являє собою двоповерхову адміністративну будівлю загальною площею приміщень 

294,89 м2. Загальний стан приміщень – задовільний. Фундамент бутовий; стіни та перегородки – 
черепашник, оштукатурений; перекриття та покриття – дерев’яно-балочне; покрівля – 
азбестоцементні листи; підлога – дерев’яна, лінолеум; отвори – дерев’яні, частково металопластик. 

Підключені електропостачання, водопостачання, каналізація. Трубопроводи вражені корозією. 
Система опалення в неробочому стані. Рік побудови – 1957. Потребує проведення ремонтних робіт. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,0495 га; кадастровий номер: 
3521455100:50:031:0009; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого самоврядування; перебуває у постійному користуванні Головного 

управління статистики у Кіровоградській області. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, або його частини: договори оренди 

відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 березня 2021 року. 



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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – адміністративної будівлі загальною 

площею 294,89 м2 за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 33, 
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код за 

ЄДРПОУ 02360926, орган управління – Державна служба статистики України), здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального  майна», 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432. 

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – адміністративної будівлі загальною 

площею 294,89 м2 за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 33, 
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код за 

ЄДРПОУ 02360926, орган управління – Державна служба статистики України), повинен відповідати 
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 744 600,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 372 300,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 372 300,00 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у 
розмірі 20 відсотків. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 74 460,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 37 230,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 37 230,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

року. 
Умови продажу: 

покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України  
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної 

оцінки об’єкта у сумі 3 400,00 грн (три тисячі чотириста грн. 00 коп.) протягом 30 календарних днів з 
моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмі-

ністративної будівлі загальною площею 294,89 м2 за адресою: Кіровоградська обл., 

смт Голованівськ, вул. Соборна, 33, що перебуває на балансі Головного управління статистики  у 
Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926, орган управління – Державна служба статистики 
України). 

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. 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт: 



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 перераховуються 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 перераховуються кошти). 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків  розміщено за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська 

обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 33. Контактна особа, відповідальна за забезпечення огляду 
об’єкта: Скріпнік Павло Всеволодович, телефон (050) 321-8-555, адреса електронної пошти: 
gus@kr.ukrstat.gov.ua. 

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській  областях, місцезнаходження: 

м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; 
час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; 
відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок: 0522332400, 

0522332579; адреса електронної пошти : kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій  
та Кіровоградській областях від 29.01.2021 № 12/01-10. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-06-26-000001-2. 

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

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

аукціону з умовами – 7 446,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 723,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 723,00 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. 

 
 
 

 
 



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж на аукціоні з умовами в електронній  

формі об’єкта малої приватизації – приміщення лікарні ветеринарної медицини, у складі: 

ветлікарня, А  

загальною площею 121 м2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:  

окреме майно – приміщення лікарні ветеринарної медицини, у складі: ветлікарня, А 

загальною  

площею 121 м2 за адресою: Коломийський р-н,  

с. Струпків, вул. Набережна, 1а. 

Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова цегляна будівля ветлікарні загальною 

площею 121 м2, побудована у 1978 році. Фундамент – бутобетонний, стіни цегляні, покрівля – 
шифер, опалення – водяне. 
Інформація щодо земельної ділянки: відсутня. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договорів оренди немає. 

Інформація про балансоутримувача: Коломийська районна державна лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 00699649. Адреса: вул. Станіславського, 1, м. Коломия, Івано-

Франківська обл., 78200. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 
Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 05 березня 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, 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 

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

УРАХУВАННЯ ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 149 919,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 74 959,50 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 74 959,50 грн. 
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість. 
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 

продаж на аукціоні з умовами – 14 991,90 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 7 495,95 грн; 



продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 7 495,95 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 
Умови продажу об’єкта приватизації: 

покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України  
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної 
оцінки об’єкта приватизації в сумі 4 800 грн протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення 

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

об’єкта: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Струпків, вул. Набережна, 1а. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 
48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 752367, час роботи служби з 
організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 
від 01.02.2021 № 72 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого 



майна – приміщення лікарні ветмедицини за адресою: Коломийський р., с. Струпків, вулиця 
Набережна, 1а». 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-11-24-000004-1. 

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

за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 
календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 

системою про приватизацію об’єкта малої приватизації. 
Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 1499,19 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 749,60 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 749,60 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/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2. 
 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж на аукціоні з умовами в електронній  

формі об’єкта малої приватизації – приміщення лікарні ветеринарної медицини, у складі: 

ветлікарня, А  

загальною площею 85,1 м2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: окреме майно – приміщення 

лікарні ветеринарної медицини, у складі: ветлікарня, А загальною  

площею 85,1 м2 за адресою: Коломийський р-н,  

с. Турка, вул. Грушевського, 38а. 

Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова цегляна будівля ветлікарні загальною 

площею 85,1 м2, побудована у 1994 році. Фундамент бутобетонний, стіни цегляні, покрівля – шифер, 
опалення – водяне. 

Інформація щодо земельної ділянки: відсутня. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договорів оренди немає. 
Інформація про балансоутримувача: Коломийська районна державна лікарня ветеринарної 

медицини, код за ЄДРПОУ 00699649. Адреса: вул. Станіславського, 1, м. Коломия, Івано-
Франківська обл., 78200. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

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

Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна». 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 05 березня 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, 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 

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

УРАХУВАННЯ ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 208 521,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 104 260,50 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 104 260,50 грн. 
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість. 
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 

продаж на аукціоні з умовами – 20 852,10 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 10 426,05 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 10 426,05 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 

Умови продажу об’єкта приватизації: 
покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України  

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної 
оцінки об’єкта приватизації в сумі 5700 грн протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення 
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 : 

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 o f payment). 



Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 15.45 в робочі дні за місцем розташування 
об’єкта: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Турка, вул. Грушевського, 38а. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 

48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367, час роботи служби з 
організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

від 01.02.2021 № 76 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого 
майна – приміщення лікарні ветмедицини за адресою: Коломийський р-н, с. Турка, вулиця 

Грушевського, 38а». 
Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-11-24-000005-1. 

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

за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 

календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації. 
Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 2085,21 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1042,61 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 1042,61 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/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж на аукціоні з умовами в електронній  

формі об’єкта малої приватизації – приміщення лікарні ветеринарної медицини, у складі: 

приміщення ветлікарні, А загальною площею 84,1 м2; ворота, 1 площею 9,1 м2;  

огорожа, 3 площею 39,8 м2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:  

окреме майно – приміщення лікарні ветеринарної медицини, у складі: приміщення 

ветлікарні, А  

загальною площею 84,1 м2; ворота, 1 площею 9,1 м2; огорожа, 3 площею 39,8 м2 за адресою:  

Надвірнянський р-н, с. Перерісль, вул. Бандери С., 4. 

Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова цегляна будівля ветлікарні загальною 

площею 84,1 м2, побудована у 1950 році. Фундамент – бутобетонний, стіни цегляні, покрівля – 
шифер, опалення – пічне, підведений газопровід. Ворота металеві. Огорожа з металевої сітки. 

Інформація щодо земельної ділянки: відсутня. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договорів оренди немає. 

Інформація про балансоутримувача: Надвірнянська районна державна лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 00699394. Адреса: вул. Федьковича, 48, м. Надвірна, Івано-Франківська 
обл., 78400. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

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



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

Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна». 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 05 березня 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, 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 

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

УРАХУВАННЯ ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 136 260,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 68 130,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 68 130,00 грн. 

На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість. 
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 

продаж на аукціоні з умовами – 13 626,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 6 813,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 6 813,00 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 

Умови продажу об’єкта приватизації: 
покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України  

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної 

оцінки об’єкта приватизації в сумі 5 600 грн протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення 
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 : 

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).  

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 15.45 в робочі дні за місцем розташування 
об’єкта: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Перерісль, вул. вул. Бандери С., 4. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 
48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367, час роботи служби з 

організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 

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

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

від 01.02.2021 № 75 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого 
майна – приміщення ветлікарні за адресою: Надвірнянський р-н, с. Перерісль, вул. Бандери С., 4». 

Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2020-11-24-000007-1. 

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

за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 
календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації. 

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 
продаж на аукціоні з умовами – 1362,60 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 681,30 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 681,30 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/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж на аукціоні з умовами в електронній  

формі об’єкта малої приватизації – дільничої лікарні ветеринарної медицини, у складі: будівля 

лікарні ветеринарної медицини, А загальною площею 68,2 м2; криниця 1; огорожа, 2 площею 

34,1 м2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:  

окреме майно – дільнична лікарня ветеринарної медицини, у складі: будівля лікарні 

ветеринарної медицини, А загальною площею 68,2 м2; криниця 1; огорожа, 2 площею 34,1 м2 

за адресою:  

Калуський р-н, с. Добровляни, вул. Франка І., 40. 



Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова цегляна будівля ветлікарні загальною 

площею 68,2 м2, побудована у 1950 році. Фундамент бутобетонний, стіни цегляні, покрівля – шифер, 
опалення – пічне, підведений газопровід. Криниця з бетонних кілець. Огорожа з металевої сітки. 

Інформація щодо земельної ділянки: відсутня. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договорів оренди немає. 

Інформація про балансоутримувача: Калуська районна державна лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00699572. Адреса: вул. Добровлянська, 54, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77300. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

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

Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 05 березня 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, 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 

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

УРАХУВАННЯ ПДВ): 
продаж на аукціоні з умовами – 111 366,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 55 683,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 55 683,00 грн. 
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість. 

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 
продаж на аукціоні з умовами – 11 136,60 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 5 568,30 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 5 568,30 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 
Умови продажу об’єкта приватизації: 

покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України  
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної 
оцінки об’єкта приватизації в сумі 6100 грн протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення 

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

об’єкта: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Добровляни, вул. Франка І., 40. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 

48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367, час роботи служби з 
організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електронної пошти: 
klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 
від 01.02.2021 № 73 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого 
майна – дільничної лікарні ветмедицини за адресою: Калуський р-н, с. Добровляни, вул. Франка І., 

40». 
Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2020-11-24-000002-2. 

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

за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 
продаж на аукціоні з умовами – 1113,66 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 556,83 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 556,83 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/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях  

про продаж на аукціоні з умовами в електронній формі об’єкта малої приватизації – 

приміщення лікарні ветеринарної медицини, у складі: ветлікарня, А загальною площею 

120,3 м2; сарай, Б площею 31,2 м2; сарай, В площею 24,9 м2;  

гараж, Г площею 15,1 м2; гараж, Е площею 15,1 м2;  

вбиральня, Д 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:  

окреме майно – приміщення лікарні ветеринарної медицини, у складі: ветлікарня, А 

загальною площею 120,3 м2; сарай, Б площею 31,2 м2; сарай, В площею 24,9 м2; гараж, Г 

площею 15,1 м2; гараж, Е площею 15,1 м2; вбиральня, Д за адресою: Коломийський р-н,  

с. Товмачик, вул. Мамутова, 69. 

Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова цегляна будівля ветлікарні загальною 

площею 120,3 м2, фундамент – бутобетонний, стіни цегляні, покрівля – шифер. Цегляні будівлі 

сараїв площею 31,2 м2 та 24,9 м2. Цегляні будівлі гаражів площею 15,1 м2 та 15,1 м2. Покрівля – 
шифер. Дощата вбиральня. 
Інформація щодо земельної ділянки: відсутня. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договорів оренди немає. 

Інформація про балансоутримувача: Коломийська районна державна лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 00699649. Адреса: вул. Станіславського, 1, м. Коломия, Івано-

Франківська обл., 78200. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 
Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 05 березня 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, 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 

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

УРАХУВАННЯ ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 338 539 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 169 269,50 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 169 269,50 грн. 
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість. 
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 

продаж на аукціоні з умовами – 33 853,90 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 16 926,95 грн; 



продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 16 926,95 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 
Умови продажу об’єкта приватизації: 

покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України  
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної 
оцінки об’єкта приватизації в сумі 6 800 грн протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення 

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

об’єкта: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Товмачик, вул. Мамутова, 69. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій  та Тернопільській областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 
48, 3-й поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367, час роботи служби з 
організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553139, адреса електронної пошти: 

klmnv_26@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 
від 01.02.2021 № 74 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого 



майна – приміщення лікарні ветмедицини за адресою: Коломийський р-н, с. Товмачик, 
вул. Мамутова, 69». 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-11-24-000002-3. 

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

за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 
календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 

системою про приватизацію об’єкта малої приватизації. 
Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 3 385,39 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 692,70 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 1 692,70 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/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 
КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України  

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про продаж об’єкта малої приватизації – 

єдиного майнового комплексу Державного комерційного підприємства «Готель 

«Слов’янський» 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного комерційного 

підприємства «Готель «Слов’янський». 

Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Монастирська, 2а. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 33460802. 
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2020 – 20 осіб. 

Основним видом діяльності за КВЕД є: 55.10 – Діяльність готелів  і подібних засобів тимчасового 
розміщування. 

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 2020 рік – 1769 тис. грн. 

Обсяг та основна номенклатура продукції  

(робіт, послуг) 

Період Загальний дохід, тис. грн 
Дохід за основним видом 

діяльності, тис. грн 

2018 рік 2504 2005 

2019 рік 3136 2543 

2020 рік 2272 1769 

 

Основні показники  

господарської діяльності підприємства  

за останні три роки 

№ 
з/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1. Активи(форма № 1, рядок 1300) тис. грн  63161 57717 52656 

1.1 Необоротні активи тис. грн  62953 57589 52433 



№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн  85 37 0 

1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних 
інвестицій  

тис. грн  - - - 

1.1.3 Балансова вартість основних засобів  тис. грн  62868 57552 52433 

1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн  - - - 

1.2 Оборотні активи тис. грн  208 128 223 

1.2.1 запаси тис. грн  177 98 168 

1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, 
рядок 1125 + 1130 + 1135 + 1140 + 1145 + 1155) 

тис. грн  27 29 44 

1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн  4 1 11 

2. Пасиви тис. грн  63161 57717 52656 

2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн  62498 56794 51483 

2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 

1595) 

тис. грн  - - - 

2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн  663 923 1173 

2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна 
(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) 

тис. грн  613 923 1173 

2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому 

числі за: 

тис. грн  594 476 873 

2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн  0 0 165 

2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн  352 375 596 

2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн  0 0 0 

2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги  тис. грн  242 101 112 

3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн  2504 3136 2272 

3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

тис. грн  2005 2543 1769 

3.2 Інші операційні доходи  тис. грн. 173 350 294 

3.3 Інші доходи  тис. грн  326 243 209 

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн  7879 8840 7585 

4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

тис. грн  6405 7245 6108 

4.2 Адміністративні витрати тис. грн  288 331 363 

4.3 Витрати на збут тис. грн  1111 1258 1094 

4.4 Інші операційні витрати тис. грн  75 6 20 

4.5 Інші витрати тис. грн  - - - 

4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн  - - - 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн  - 5375 - 5704 - 5313 

6. Середня кількість всіх працівників осіб 20 21 20 



№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

7. Фонд оплати праці усіх працівників  тис. грн  740 1023 1073 

8. Середньомісячна заробітна плата грн 3083,3 4059,5 4470,8 

 

Станом на 01.01.2021    

ПРОСТРОЧЕНА 

кредиторська заборгованість, в тому числі: 
873 тис. грн 

заборгованість із заробітної плати 165 тис. грн 

ПДФО з фіз. осіб 533 тис. грн 

ЄСВ 0 тис. грн 

Військовий збір 29 тис. грн 

з податку на нерухоме майно 0 тис. грн 

туристичний збір 0 тис. грн 

фінансова допомога 0 тис. грн 

ПДВ 34 тис. грн 

інша кредиторська заборгованість 112 тис. грн 

 

Станом на 01.01.2021    

ПОТОЧНА 

кредиторська заборгованість, в тому числі: 
300 тис. грн 

заборгованість із заробітної плати 75 тис. грн 

ПДФО з фіз. осіб 17 тис. грн 

ЄСВ 20 тис. грн 

Військовий збір 1 тис. грн 

з податку на нерухоме майно 10 тис. грн 

туристичний збір 6 тис. грн 

фінансова допомога 55 тис. грн 

ПДВ 17 тис. грн 

інша кредиторська заборгованість 99 тис. грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва  Адреса 
розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 
номер 

Функціо-
нальне ви-
користання 

Підстава 
виникнення 
права 

власності 

Форма 
власності та 
власник 

Нежитлове 
приміщення, 

до складу 
входить: 
будівля 

готелю, 
будівля 

котельні та 
будівля 
гаража 

м. Новгород-Сівер-
ський, 

вул. Монастирська, 
2а 

4883,9 1397308674105 

Розміщення 
готелю 

Витяг з Дер-
жавного 

реєстру 
речових прав 
на нерухоме 

майно про 
реєстрацію 

права 
власності 

Держава в 
особі УКБ 

Чернігівської 
ОДА 

 
Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка не сформована. 
Майно, передане в оренду, відсутнє. 

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації. 
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднюючих 

речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів підприємство не 
здійснює, відходи не утворює і не розміщує. 

За 2020 рік екологічний податок нарахований в сумі 500,01 грн. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 04 березня 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 комерційного підприємства «Готель 
«Слов’янський» 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 комерційного підприємства «Готель 

«Слов’янський» 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 – 52 656 515,51 грн (п’ятдесят два мільйони шістсот п’ятдесят шість тисяч 

п’ятсот п’ятнадцять грн 51 коп.) без урахування ПДВ; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 26 328 257,76 грн (двадцять шість мільйонів триста 

двадцять вісім тисяч двісті п’ятдесят сім грн 76 коп.) без урахування ПДВ; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 26 328 257,76 грн (двадцять шість мільйонів триста двадцять вісім тисяч двісті 

п’ятдесят сім грн 76 коп.) без урахування ПДВ. 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 5 265 651,56 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 632 825,78 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 2 632 825,78 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Умови продажу: 
покупець єдиного майнового комплексу Державного комерційного підприємства «Готель 

«Слов’янський» зобов’язаний забезпечити: 
1) погашення протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації боргів із 

заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства, 
що склалися на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації; 

2) недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи 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 від дати переходу права власності на об’єкт приватизації; 

3) дотримання умов чинного Колективного договору протягом строку, передбаченого частиною 6 

статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди». 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у 
національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

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

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях; 
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків  за придбаний єдиний майновий комплекс Державного 
комерційного підприємства «Готель «Слов’янський»); 

Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску); 

Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172 
Код за ЄДРПОУ 43173325; 

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

Чернігівській областях; 

Адреса: просп. Голосіївський, 50, м. Київ, 03039; 
Код за ЄДРПОУ 43173325; 

Рахунок UA383007110000025300052600820; 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 
SWIFT: PBANUA2X; 

Адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна; 
МФО 300711; 

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



Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU; 
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine; 

Code YeDRPOU: 43173325; 
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»; 

Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE; 
MFO 300711; 
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. 
Телефон (04658) 3-15-51. 

Відповідальна особа: в. о. директора Зєнкова Ірина Миколаївна. 
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) 676-302, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи : понеділок, вівторок, середа, четвер – з 
8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 12.30 до 13.15. Контактна особа: 

Амельченко Юлія Василівна. 
Телефони для довідок (0462) 676-302. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

Чернігівській областях від 01.02.2021 № 13/73. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-21-000001-3. 

Період між аукціонами: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 20 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій : 20 календарних днів; 
Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 526 565,16 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 263 282,58 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 263 282,58 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  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації державної 

власності – 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: окреме майно – колишній пожежний автомобіль (ГАЗ 66-

01). 

Місцезнаходження: Львівська обл., Буський р-н, м. Красне, вул. Залізнична, 18. 
Відомості про об’єкт. 

Інформація про балансоутримувача: 
Колісний транспортний засіб спеціального призначення АЦ-30, 1984 року випуску, номерний знак 

37-90 ЛВЄ, без реєстрації в ЄДР МВС, технічний стан аварійний, не робочий, не комплектний, 
зберігається під відкритим небом на закритій території підприємства ПАТ «Красненський комбінат 
хлібопродуктів». Технічний паспорт ВП № 071022 старого взірця автомобіль не експлуатується з 

1990 р., останній техогляд був проведений у 2001 році. За даними натурного огляду встановлено, 
що вказаний автомобіль не може в подальшому використовуватись за призначенням та не підлягає 

ремонту, по факту є сукупністю складових частин автомобіля. 
Складові, що можуть бути придатні до використання та продані як окремі складові: 
кабіна (технічний стан: корозія металу, дах зі вм’ятиною. Електрообладнання, фари, прилади, скло, 

обшивка салону – відсутні); 

цистерна для води об’ємом 1,6 м3 з частинами облицювання кузова (техстан : корозія, вм’ятини, 
пошкодження затворів зливів); 

шини 4 шт. з дисками (техстан : протектор зношений, диски з корозією); 
решта складових непридатних для подальшого використання у вигляді металобрухту загальною 

вагою до 1 т. 

При огляді не виявлено: 
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, масова корозія. 

Назва балансоутримувача (зберігач): Приватне акціонерне товариство «Красненський комбінат 
хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00952060. Контактні дані: Стадник Віктор Теодозійович, тел. (063) 
8585866. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 12 березня 2021 року. 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною 

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – 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 держав-
ного і комунального  майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

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



Покупець об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – колишнього 
пожежного автомобіля (ГАЗ 66-01) за адресою: Львівська обл., Буський р-н, м. Красне, 

вул. Залізнична, 18 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону без умов – 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 без умов – 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 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 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 за 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 внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцезнаходженням об’єкта: Львівська 

обл., Буський р-н, м. Красне, вул. Залізнична, 18. 



ПІБ контактної особи на об’єкті: 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. Січових Стрільців, 
3, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, https://privatization.gov.ua/.  

Телефони для довідок: (032) 261-62-14, (032) 255-38-55. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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 аукціоном: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 30 календарних днів. 

Крок аукціону для: 
аукціону з 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. 
 

 
ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна Вишняківського місця 

провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (спиртове виробництво), 

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

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно Вишняківського місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (спиртове виробництво), у складі: (210033) 
Матеріальний склад № 4 (заг.пл. 91,9 кв.м), (210042) Компресорна станція (заг.пл. 83,8 кв.м), 

(210041) Станція річкової води (заг.пл. 26,8 кв.м), (210040) Трансформаторна підстанція (заг.пл. 
33,5 кв.м), (210038) Станція брудних стоків (заг.пл. 19,2 кв.м), (210026) Зерносклад (заг.пл. 
690,4 кв.м), (210011) Матеріальний склад №3 (заг.пл. 70,5 кв.м), (210012) Матеріальний склад №2 

(заг. пл. 399 кв.м), (210014) Автогараж №1, матеріальний склад №1 (заг.пл. 224 кв.м), (210015) 
Плотницька майстерня (заг.пл. 150 кв.м), (210017) Мехмайстерня (заг.пл. 237,3 кв.м), (210013) 

Мазутна насосна станція (загальна площа 32,7 кв.м), (210009) Побутове приміщення з прохідною, 
(210007) побутове приміщення з прохідною (кабінет заст.директора) (заг.площа 338,6 кв.м), 
(210002) Сарай підсобного господарства (заг.пл. 98,2 кв.м), (210010) Побутове приміщення (заг.пл. 

108,2 кв.м), (210028) Зерносклад №1 (ангар) (заг.пл. 465,2 кв.м), (210027) Автогараж №2 (210035), 
Автогараж №2 (Душева сировинного цеху) (заг.пл. 268,3 кв.м), (210025) Адмінбудівля, (210021) 

Адмінбудівля (магазин) (заг.площа 535,4 кв.м), (210030) Вагова, вуглекислотний цех (будівля 
вуглекислотного цеху, санвузол вуглекислотного цеху), (210037), вагова, вуглекислотний цех 
(будівля вагової на території заводу) (заг.пл. 659,2 кв.м), (210006) Зерносклад №3 (заг.пл. 

240,3 кв.м), (210020) Центральний спиртосклад (заг.пл. 321 кв.м), (210003) Основний виробничий 
корпус (побутова кімната), (210004) Основний виробничий корпус (кабінет енергетика), (210005) 

Основний виробничий корпус (душева кімната), (210008) Основний виробничий корпус (будівля 
автоматизованої системи управління), (210018) Основний виробничий корпус (бродильний цех, 
виробнича лабораторія, варочний), (210022) Основний виробничий корпус (лабораторія 



хроматограф), (210036) Основний виробничий корпус (будівля брагоректифікації), (210039) 
Основний виробничий корпус (будівля солодового цеху) (заг.пл. 3101,7 м.кв.), (210032) Мазутна 

станція (загальна площа 37,4 кв.м), (210023) Зерносклад тимчасового зберігання зерна на 
експедиції №4 (заг.пл. 629,8 кв.м), (210029) Вагова (заг.пл. 65,7 м.кв.), (210019) Спиртосклад (заг. 

пл. 429,7 м.кв.), (210016) Туалет на 2 очка №1, (210024) Туалет на 2 очка №2, (210031) Градирня, 
(210034) Туалет, (210043) Споруда кранбалки (колони.покрівля), (210044) Огорожа територii ж|б 
(+забор цегаляний), (210045) Оборотне водопостачання, (210046) Мазутні ємкості, (210047) 

Колодязь питної води, (210048) Димова труба котельні, (210049) Емкiсть для мазуту, (210050) 
Під’їзні колії, (210051) Емкiсть для мазуту1, (210052) Бункер приймання зерна1, (210053) 

Цистерна сивушного масла, (210054) Цистерна спиртова N2, (210055) Цистерна ЭАФ, (210056) 
Цистерна спиртова № 1, (210057) Спиртова цистерна №7, (210058) Спиртова цистерна №6, 
(210059) Спиртова цистерна №5, (210060) Артскважина №2, (210061) Ворота металiчн i, (210062) 

Артскважина №1, (210063) Артскважина №3, (210064) Асфальтова дорога, (210065) Бункер 
приймання зерна 400 тн (експедиція), (210066) Бункер приймання зерна, (210067) Відстійник 

промислових стоків, (210068) Електрична зовн iшня сiтка, (210069) Каналізація по заводу, (210070) 
Трубопров iд грязних стокiв, (210071) Високовольтна лiн iя передач, (210072) Комун iкац iя 
водян.парова, (210073) Кабельнi розводки, (210074) Газопровiд по тер.з-ду i устаткув. в заводi, 

(210075) Автоматика подачi газу в котельн i, (210076) Автомат. регулятор РКМ-1, (210756) 
Нафторезервуар, (210077) Зерноочистной сепаратор Зсм-50, (210078) Цистерна для слабоградусної 

рідини, (210079) Дрожжевой чан в количестве 3 шт, (210080) Кондиціонер /гол бух./, (210081) 
Кондиціонер дир, (210082) Дренажне устр. діам.2м з фільтром 1/2, (210083) Дренажне устр. діам. 
1,5м з фільтром 2/1, (210084) Дріжджанки з міксером, (210085) Насос СМ 100-65-200 (дріждж), 

(210087) Комплект пропано-кислород. різки, (210088) Станок заточно-шліфувальний, (210089) 
Кондиціонер бух, (210091) Насос К-80-16-180 К-80-50-200 під “0”,(210092) Насос К 20/30 

(спиртоловушка) 2-К-9, (210093) Компресор ВМ 2050, (210094) Пневмо клапан з позиціонером, 
(210096) Вентилятор ВЦ14-46,(210098) Збірник спиртовий №1, (210099) Збірник спиртовий №2, 
(210100) Збірник спиртовий №3, (210101) Збірник спиртовий №4, (210102) Збірник сивушний, 

(210103) Збірник ефірний, (210104) Станок деревообробний, (210105) Подавач зерна №2, (210106) 
Вентилятор сепаратора, (210107) Вентилятор витяжний, (210108) Колектор пари, (210109) 

Маточник, (210110) Кондиціонер економ, (210111) Норія П 50/30, (210112) Норія П 50/30 
(експедиція), (210114) Контрольний снаряд ВК, (210115) Царга, (210116) Ємкість ХВО, (210117) 
Дренажне устр.діам.1,5м ХВО з фільтром 2/2, (210118) Дробарка А 1-ДМ2Р-75, (210119) 

Автоматическая установка АСУТП БРУ (апарат), (210120) Шнек, (210121) Автоматизована 
система управління ТП БРУ та вузла приготування замісу (варка), (210122) Випрямитель 

сварочний ВД 306 УЗ, (210124) Асинхронний електродвигун пот 55 квт,(210125) Пневмо-клапан з 
пазиціонером \задв шибер з пневмопозиціонером\, (210126) Лебідка ручна ричажна МТМ- 2 т, 
(210127) Станок токарновинтовий, (210128) Токарний станок, (210131) Сварочний трансформатор, 

(210132) Теплообмiнник (броділка), (210133) Деаерац iйна колона, (210134) Економайзер 2 П 1-330, 
(210135) Трансформатор ТСМ, (210136) Водородкатiон iтовий фiльтр, (210137) С-ма механічних 

фільтрів, (210138) Щит КВП I А, (210139) Димосос Д 10, (210140) Економайзер ЄПІ-2356, (210141) 
Паровий котел ДКВР 10.5, (210142) Деаератор, (210143) Паровий котел ДКВР 6.5, (210144) 
Трансформатор ТМ-400, (210146) Інжектор, (210147) Дифлегматор F49 м кв н/ж, (210148) 

Електродвигун, (210149) Кип’ятильник брагоректифікаційної установка ЕК, (210150) 
Кип’ятильник брагоректифікаційної установка РК, (210151) Емкiсть iзотермiчка ДОУ, (210152) 

Емкiсть iзотермiчна, (210153) Вуглекислотна установка УВЖ з ємкістю ізотермічною 1 шт, 
(210154) Брагоректифiкац iйна установка, (210155) Ректифiкац iйна колона, (210156) Мiрник 
цилiндричний, (210157) Скрубер, (210158) Агрегат гiдровипробування, (210159) Бродильній чан -

100 куб, (210160) Контрольний снаряд, (210161) Спиртовий мiрник, (210162) Завальний бункер 3 
тн, (210163) Бункер зерновий 60 тн, (210164) Електроталь гараж, (210165) Електроталь\кран-

балка\, (210166) Конвеер КШП, (210167) Погрузчик КШП 50, (210168) Вагонорозгрузчик, (210169) 
Грузоп iдйомник ГУАР, (210170) Кран-балка ВКЦ, (210171) Насос СМ-100-65-200 під “0”, (210172) 
Компресор 2ВУ-1-2.5, (210173) Станок сверл., (210174) Станок КС 1, (210175) Бродильній чан – 

100 куб 2, (210176) Бродильній чан – 100куб 1, (210177) Вагонорозгрузчик 1, (210178) Токарний 
станок1, (210180) Водородкатiон iтовий фiльтр1, (210181) Мірник спиртовий2, (210182) Мiрник 

спиртовий1, (210183) Мiрник конусний1, (210184) Насос сивушного масла 2К-6, (210185) Насос 



спиртовий 3К-6, (210186) Насос ефірів2К-6, (210187) Мiрник техн iчний 75дал, (210188) Мiрник 
техн iчний, (210189) Мiрник металiчний, (210190) Мiрник конусний, (210191) Мірник спиртовий, 

(210192) Мірник об.1000дал, (210193) Дефлегматор, (210194) Насос Лавара, (210195) Бойлер 100л, 
(210196) Глибинний насос в комплекті(трос,хомут), (210197) Чанок замісу (варочне відділення), 

(210198) Конденсатор F=8, (210199) Насос 80-65-160 заміс, (210200) Дозувальна помпа1, (210201) 
Індикатор технологічний мікропроцесорний ІТМ22-3 в комплекті 1 (варка), (210202) Кондеціонер 
Делонгі1, (210203) Витяжний вентилятор1 плотня, (210204) Станок деревообробний 1, (210205) 

Царга1, (210206) Контрольний снаряд2, (210208) Дріжджанки з міксером 2, (210209) Дріжджанки з 
міксером 1, (210210) Дренажне устр. діам.2м з фільтром 1/1, (210211) Контрольний снаряд1, 

(210212) Бродильній чан -100 куб9, (210213) Спиртовий мiрник5 (зливне), (210214) Спиртовий 
мiрник4 (зливне), (210215) Спиртовий мiрник3 (зливне), (210216) Спиртовий мiрник2 (зливне), 
(210217) Бродильній чан – 100 куб8, (210218) Бродильній чан – 100 куб 6, (210219) Спиртовий 

мiрник1 (зливне), (210220) Бродильній чан – 100куб 7, (210221) Бродильній чан – 100 куб 5, 
(210222) Бродильній чан – 100 куб4, (210223) Бродильній чан – 100 куб 3, (210224) Станція 

випробування балонів, (210225) Насос випробовування балонів, (210226) Тельфер (вугле), (210227) 
Компресор №2 вуглекисл, (210228) Компресор повітр №1 ВКЦ, (210229) Компресор повітр, 
(210230) Бойлер, (210232) Компресор повітр №2, (210233) Конденсаторна установка, (210234) 

Розподільчі комірки 0,4кВ, (210235) Високовольтні комірки 10Вт, (210236) Міксер 0 чана, (210237) 
Бродильний чан 0, (210238) Міксер бродильного чану №10, (210239) Міксер бродильного чану №9, 

(210240) Міксер бродильного чану №8, (210241) Міксер бродильного чану№7, (210242) Міксер 
бродильного чану №6, (210243) Міксер бродильного чану №5, (210244) Міксер бродильного чану 
№4, (210245) Міксер бродильного чану№3, (210246) Міксер бродильного чану№2, (210247) Міксер 

бродильного чану№1, (210248) Міксер маточника, (210249) Низькотемпературна варка, (210251) 
HD7/18C апарат без нагріву керхер,(210252) Насос моноблочний КМ 65-50-160 з ущільненням, 

(210253) Трьохвентильний клап.блок.з кронштейном, (210254) Індикатор технологічний 
мікропроцесорний ІТМ22-3 в комплекті, (210255) Клапан пневмо з позиціонером, (210257) 
Вертикальна помпа, (210258) Насос К 80-65-160 бойлерна, (210259) Конденсатор 50, (210260) 

Клапан шаровий з позиціонером (котельня), (210261) Кондиціонер Самсунг 18, (210262) 
Кондиціонер Coopen j Hanten 18, (210263) Кондиціонер Cjjhen j Hanten7, (210264) Кондеціонер 

Делонгі, (210265) Насос ефірів 2К-6, (210266) Насос спиртовий 3К9, (210267) Насос сивушного 
масла 1,5х-9Д, (210268) Бак лютерної води, (210270) Бак холодної води№3, (210271) Бак холодної 
води №2, (210272) Бак холодної води№1, (210274) Насосний агрегат ХМ 50-32-154 з 

ед.дв.5,5кВт/3000 об.хв., (210275) Насосний агрегат ХМ 50-32-125 К-5 з ел.дв. 1,5іВт/3000 об.хв., 
(210276) Мірник, (210277) Спіральний теплообмінник F=40 м.кв. н/ж, (210278) Насос Grundfos 

CM10-4A-R-A-E-A-QQE, (210279) Насос Grundfos CM10-4A-R-A-E-A-QQE, (210280) Мірник, 
(210281) ЗМ-60, (210282) ЗМ-30, (210283) 4PD/10 Двигун, (210284) Дробарка А1-ДМ2Р-90М-
1200/1050П, (210285) Конвеєр гвинтовий Ш-200 17Н-25, (210286) Спектрофотометр ULAB 102, 

(210287) Насос 3М 40-160/4, (210289) Насос Pedrollo F 10, (210290) Лічильник х/в Ду 150, (210291) 
Насос-дозатор DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2UFG, (210292) Насос вертикальний CR10-18A-F-A-E-

HQQE, (210293) Насос ЗМ 40-160/4, (210294) Насосний агрегатХМ 50-32-130 з ел.дв.2,2 кВт/3000 
об.хв., (210295) Насосний агрегат ХМ 50-32-154, (210296) Насос Pedrollo F 32/160, (210297) 
Конденсатовівдівник поплавковий, (210298) Конденсатовівдівник поплавковий, (210299) Ваги 

OHAUS SPX 222, (210300) рН-метр рН-150, (210301) Спиртоловушка 1200 мм (10тарілок), 
(210302) Насос Д 320/50, (210303) Теплообмінник спіральний F=20 м.кв., (210304) Насосний 

агрегат ХМ 50-32-154 К-5 з ед.дв.5,5 кВт/3000 об.хв., (210305) Обчислювач моделі” Єргомера”, 
(210310) Системний блок Атлон 1640 1, (210311) Монітор Philips 220SW9FB, (210312) Системний 
блок ІнтелЕ7400 новий сервер, (210313) Ноутбук Асус 15, (210315) Принтер Кенон, (210316) 

Принтер \копір\сканер Canon i SENSYS MF4120, (210319) Монітор Самсунг2223, (210321) 
Лазерний принтер, (210323) Телефакс, (210327) Обчислювач моделі Ергомера 126, (210328) 

Касовий апарат, (210329) Модем, (210330) Системний блок Pentium G4400, Asus,(210331) 
Системний блок Pentium G4400, Asus, (210332) Газовий хроматограф Кристал -2000 М, (210335) 
Блок безперервного живлення, (210336) Міні АТС, (210337) Монітор 21,5” Asus VS228DE, 

(210338) Системний блок IT-Block G4560 Work, (210339) РРО МІНІ 600,04 МЕ, (210341) ПК DELL 
OptiPlex 3020 Mikro (210-ACUO-A2), (210342) ПК DELL OptiPlex 3020 Micro (210-ACUO-A-2), 

(210343) ПК DELL OptiPlex 3020 MT, (210344) БФП Кенон і-Sensys MF411dw cWi-Fi, (210346) 



Системний телефон Панасонік, (210348) Компютер економ, (210350) Системний консоль 
Панасонік, (210351) Монітор 23,6” liyama ProLite X2474HV-B1, (210352) Монітор Philips 

23.6”243V5LSB, (210353) Системний блок IT-Block G5400Work, (210354) Системний блок IT-
Block G5400Work., (210361) Екскаватор, (210362) Прицеп для трактора, (210363) Трактор МТЗ 80, 

(210364) Ворота гаражні, (210365) Бочка для перевезення барди, (210570) Електродвигун  
4А1005243, (210571) Електродвигун4А100S2У3(дріж брод), (210572) Вузол обліку газу(установка 
обчислюв Ергомера), (210573) Метран-10-Вн-Ди-1111, (210574) Метран 100Ди1151, (210575) 

Метран 100Ди1111, (210576) Перетворювач частоти АТV31, (210579) Мікропроцесорний 
регулятор МІК-51, (210580) Електродвигун 4А160М4У3, (210583) Електродвигун 4А90L2У3, 

(210584) Електродвигун 4А71А-4У3(вугл), (210588) Електродвигун 4А112М4У3(підроб)1, 
(210589) Електродвигун 0000(вар) 1, (210590) Бак розчину солі (котель), (210591) Електродвигун  
4А90L2У3(котель), (210592) Електродвигун 4А225М4У3(вод), (210593) Електродвигун  

4А180S2У3(вод), (210594) Електродвигун АО2-2-4(насос бруд), (210595) Електродвигун АО2-72-
4(насос бруд), (210596) Електродвигун 4А180S4У3(повіт.комп), (210597) Електродвигун АО2-72-

6(повіт.комп), (210598) Електродвигун 4А200М6У(повіт комп), (210599) Електродвигун  
4А160S2У3(бойлер), (210600) Електродвигун 4А90L4У3(бойлер), (210602) Електродвигун 4А71В-

4У3(вугл), (210603) Електродвигун 4А112МА6У3(вугле), (210605) Електродвигун АИР 112 м2 
7,5/3000, (210607) Електродвигун 75/1500, (210608) Мазутна форсунка, (210610) Електродвигун  

4А90L2У3(спирт)2, (210611) Електродвигун 4А90L2У3(спирт)3, (210626) Електродвигун АО2-32-
4(вугл)7, (210627) Електродвигун 4А100S2У3(вугле), (210628) Електродвигун АО2-32-4(вугл), 

(210629) Електродвигун 4 А71В-6У3(вугл), (210630) Електродвигун АО2-32-4(дріжброд)1, 
(210631) Електродвигун АО2-32-4(дріжброд)2, (210632) Елекродвигун АО2-32-4(дріжброд)3, 
(210633) Електродвигун АО2-42-4(дріжброд)1, (210634) Електродвигун АО2-42-4(дріжброд)2, 

(210635) Електродвигун АО2-42-4, (210636) Електродвигун 4А112М4У3(дріжброд)2, (210637) 
Електродвигун АО2-42-4(дріжброд)4, (210638) Електродвигун 4А160S2У3(дріжброд)1, (210639) 

Електродвигун 4А160S2У31, (210640) Електродвигун АО2-51-6(дріжброд)1, (210642) 
Електродвигун А101-8У3(вугл)1, (210643) Електродвигун 4 А71В-4У3(вугл)1, (210645) 
Електродвигун АО2-32-4(вугл)2, (210647) Електродвигун 4А90L2У3, (210648) 

Електродвигун4А90L2У3(апарат)3, (210649) Електродвигун 4А90L2У3(спирт)1, (210661) 
Електродвигунчам 25054 75 квт 1500об, (210662) Електродвигун АО2-61-6(підроб), (210663) 

Електродвигун 4А112М4У3(підроб), (210664) Електродвигун 4А250S4У3(підроб), (210665) 
Електродвигун АНР71АН(підроб), (210666) Електродвигун 4А71В4У3(підроб), (210667) 
Електродвигун 4А80В4У3(підроб), (210668) Електродвигун4А100L4У3(підроб), (210691) 

Електродвигун 4А100L2У3, (210692) Електродвигун АО2-51-6(дріжброд), (210693) Електродвигун  
АО2-81-8, (210694) Електродвигун АО2-81-6(котель), (210695) Електродвигун АО2-62-6(котель), 

(210696) Електродвигун 4А180М2У3, (210697) Вентилятор котлаДКВР10/13 (котель), (210698) 
Парасепаратор котлаДКВР 10/13(котель), (210699) Щит кервання котломДКВР 10/13(котель), 
(210700) Димоос котлаДКВР  6,5/13(котельн), (210701) Парасепаратор котла ДКВР 6,5/13(котел), 

(210702) Паровий насос (котел), (210703) Насос ХВО №1(пост відкачки барди), (210705) 
Електродвигун 4А160S2У3, (210706) Деаераторний насос №1, (210707) Електродвигун АО2-42-

2(котель), (210708) Деаераторний насос №2(котель), (210709) Бак мокрого зберігання солі(котель), 
(210710) Електродвигун АО2-42-6(вар), (210711) Електродвигун 4А100L4У3(вар), (210712) 
Електродвигун АО2-61-4(вар), (210714) Електродвигун АО2-51-4(вар), (210718) Електродвигун  

4А100L4У3(дріжброд), (210719) Електродвигун 4А100L4У3(дріжброд), (210720) Електродвигун  
4А100L4У3, (210721) Електродвигун АО2-32-4(дріжброд), (210722) Електродвигун АО2-31-2, 

(210723) Електродвигун АО2-42-4(дріжброд), (210724) Електродвигун 4А112М4У3(дріжброд), 
(210725) Електродвигун 4А132S6У3, (210726) Електродвигун 4А132S6У3(дріжброд), (210727) 
Електродвигун АО2-51-4(дріжброд), (210728) Електродвигун 4А132М2У3(дріжброд), (210729) 

Електродвигун 4А160S2У3(дріжброд), (500463) Багатофункціональний пристрій БФП Canon image 
RUNNER, (500464) Ваги лабораторні OHAUS, (501010) Монітор 23,6” ASUS VA249NA, (501011) 

Системний блок 12/2019, (210355) Автомобiль КАМАЗ 5410 33-56 з полуприцепом, (210356) 
Автомашина ЗIЛ ММЗ 16-15, (210357) Автомашина ЗIЛ ММЗ 16-18, (210358) Автомашина УАЗ 
3303, (210360) Автомобiль ВАЗ 21063, (210366) Автомобіль Сітроен, (210368) Автомобіль “Мазда 

6”, (210370) Стінка мебельна комбінована Арго гол.бух., (210371) Тумба мобільна Арго гол.бух., 
(210372) Підставка під системний блок гол.бух., (210373) Стіл приставний гол.бух., (210374) Стіл 



Арго гол.бух., (210375) Крісло Візит-1 дир.к.в. 4шт, (210376) Шафа-скло 2-ств.дир.к.в., (210377) 
Тумба кутова дир.к.в., (210378) Шафа кут.дир.к.в., (210379) Приставка кутова дир.к.в., (210381) 

Тумба приставна АТ дир., (210382) Підставка під системний блок дир., (210383) Крісло Амбасадор 
кож.дир., (210384) Шафа відкрита 2-ств. прийм., (210385) Шафа-скло 2-ств. прийм., (210386) Шафа 

гардероп. прийм., (210387) Підставка під системний блок прийм., (210388) Тумба мобільна прийм., 
(210389) Сейф н/з ек. 405/360/740, (210390) Сейф н/з гол.бух. 405/310/630, (210391) Тумба прийм., 
(210392) Тумба Арго гол.бух., (210393) Приставка до тумби дир., (210394) Стіл дир.к.в., (210395) 

Тумба приставна гол.бух., (210396) Шафа Арго гол.бух., (210397) Шафа ек., (210398) Стіл бух.к.в., 
(210399) Шафа для посуду бух.к.в., (210400) Тумбочка бух., (210401) Стінка мебельна комбінована 

Арго низ., (210402) Крісло Прем'єр кож.гол.бух., (210403) Стіл робочий прийм., (210404) Стіл 
приставний прийм., (210405) Підставка кутова ек., (210406) Шафа гардероб. ек., (210407) Крісло 
Стрим, (210408) Стіл для відвідувачів ек., (210409) Стіл робочий ек., (210410) Шафа комбінована, 

(210411) Стіл керівника 2000х900х750, (210412) Крісло кож.Формула ек., (210413) Крісло 
кож.Прем'єр ек., (210414) Диван кож.Доміно бух.к.в., (210415) Крісло Туніс зав.лаб., (210416) 

Диван кож. Доміно-1 прийм., (210417) Стілець Сільвія прийм., (210418) Крісло Формула прийм., 
(210419) Стіл робочий бух.1, (210420) Підставка під монітор бух.3, (210421) Підставка під монітор 
бух.2, (210422) Підставка під монітор бух.1, (210423) Тумба ек.3, (210424) Тумба ек.2, (210425) 

Тумба ек.1, (210426) Стілець Сільвія ек.3, (210427) Стілець Сільвія ек.2, (210428) Стілець Сільвія 
ек.1, (210429) Підставка під системний блок ек.1, (210430) Шафа-скло 2-ств. ек.1, (210431) Стілець 

з підлокотн. Сільвія гол.бух.3, (210434) Стілкць Сільвія гол.бух.2, (210436) Стілець Сільвія дир.11, 
(210437) Лічильник електричної енергії ZMD 405, (210438) Механізм тяго-монтажний Gutman 
KKV-3.2, (210439) Контролер мікропроцесорний МІК-51-01-03-03-03-100-220, (210440) Контролер 

мікропроцесорний МІК-51-01-03-03-03-100-220, (210441) Датчик АИР 20/М2 ДД 420-02-А3-t1-
0.2/40кПа 40МПа 4-20мА С К1 ГП, (210442) Шафа сушильна СЕШ-3М, (210443) Пурка ПХ-3, 

(210444) Регулятор витрат газу РРГ-10, (210445) Колонка капілярна InertCap-FFAP 
60м*0,32м*0,5мкм, (210446) Підставка під монітор ек.1, (210447) Тумба мобільна бух.6, (210448) 
Стілець Сільвія, (210449) Стілець Сільвія, (210450) Шафа-скло 2-ств. прийм.1, (210451) Стіл 

робочий ек.1, (210452) Тумба ек.4, (210453) Стілець Сільвія бух.5, (210454) Тумба мобільна бух.5, 
(210455) Тумба мобільна бух.3, (210456) Тумба мобільна бух.2, (210457) Тумба мобільна бух.1, 

(210458) Мікропроцесорний регулятор в комплекті 3, (210459) Мікропроцесорний регулятор МІК-
51, (210460) Мікропроцесорний регулятор в комплекті 1, (210461) Ваги автомобiльн i 1 завод, 
(210462) Перетворювач тиску АИР20/М2/ДГ/640/02 2 (варка), (210463) Перетворювач тиску 

АИР20/М2/ДГ/640/02 1 (варка), (210464) Перетворювач тиску АИР20/М2/ДИ/102 1, (210465) 
Мікропроцесорний регулятор МІК 51-07-03 1 (варка), (210466) Лічильник газу TZ/Fluxi G400 

DN100 PN16, (210467) Електромагнітний витратомір ПРЕМ Д32, (210468) Лічильник НІК-2303 
АРПЗТ 1120, (210469) Клапан сідельний, тип 532 50 D 8 90 5 12, (210470) Перетворювач частоти 
ATV312 7.5кВт, (210471) Позиціонер пневматичний для Inter App з приводом, (210472) 

Позиціонер пневматичний для Inter App з приводом, (210473) Стілець Сільвія дир.10, (210474) 
Стілець Сільвія дир.9, (210475) Стілець Сільвія дир.8, (210476) Стілець Сільвія дир.7, (210477) 

Стілець Сільвія дир.6, (210478) Стілець Сільвія, (210479) Стілець Сільвія дир.4, (210480) Стілець 
Сільвія дир.3, (210481) Стілець Сільвія дир.2, (210482) Стілець Сільвія дир.1, (210483) Стілець 
Сільвія бух.4, (210484) Стілець Сільвія бух.3, (210485) Стілець Сільвія бух.2, (210486) Стілець 

Сільвія бух.1, (210489) Підставка під системний блок бух.3, (210490) Підставка під системний блок 
бух.2, (210491) Тумба мобільна бух.4, (210492) Діафрагма Камерної Ду 150, (210494) 

мікропроцесорний регулятор МіК51-07 з КБЗ-24;29р, (210495) веси онаус серііі Аdventurer FR 
3130, (210496) Рефрактометр лабораторний ИРФ-454 Б2М, (210497) Датчик надлишкового тиску 
№2 (бражна кол.), (210499) Зерновий вологомір, (210501) Датчик надлишкового тиску №0 

передаточний, (210510) Перетворювач частоти АТV31 7,5 Вт, (210511) Перетворювач тиску 
АИР/20/М2/ДГ/640/02, (210512) Пірометр, (210513) Перетворювач частоти 5,5Вт, (210514) 

Перетворювач частоти 11кВТ, (210516) Перетворювач тиску АИР20/М2/ДД/400, (210517) 
Перетворювач тиску АИР10/М1/ДИ/1160, (210518) Перетворювач тиску АИР20/М2/ДД/420, 
(210520) Мікропроцесорний регулятор МІК-51, (210521) Мікропроцесорний регулятор МІК-51 

апарат, (210522) Вологомір зерновий, (210523) Датчик тиску, (210524) Мікропроцесорний 
регулятор МІК 51-07-03, (210525) Привод Електричний ER20.Х3Л.SP6, (210527) Датчик перепаду 

тиску №2, (210528) Датчик перепаду тиску, (210529) Підставка під монітор бух., (210530) Шафа-



скло 1-ств. бух., (210531) Стіл для відвідувачів бух., (210532) Приставка кут бух., (210533) Шафа 
гардероб. бух., (210534) Шафа-стекло 2-ств.бух., (210535) Шафа закрита 2-ств. бух., (210536) Стіл 

під ксерокс бух., (210537) Стіл робочий бух. 2шт, (210538) Стіл робочий бух., (210539) Підставка 
під системний блок, (210540) Стіл АТ дир., (210541) Стіл приставка АТ дир., (210542) Шафа 

гардероп. АТ дир., (210543) Шафа-скло 2-ств. АТ дир., (210544) Шафа закрита 2-ств. АТ дир., 
(210545) Топ для шафи АТ дир., (210546) Тумба АТ дир., (210547) Стерилiзатор, (210548) 
Стерилiзатор пар., (210549) Ваги автомобiльн i експедиція, (210550) Шафа-скло 1-ств.. бух., 

(210551) Тумба мобільна бух., (210552) Підставка під системний блок бух, (210554) Стілець 
Сільвія бух., (210555) Стілець Сільвія, (210556) Стілець з підлокотн. Сільвія, (210557) Стілець 

Сільвія гол.бух., (210559) Підставка кут. ек., (210560) Шафа-скло 2-ств. ек., (210561) Підставка під 
системний блок ек., (210562) Підставка під монітор ек., (210563) Стілець Сільвія ек., (210564) 
Крісло Туніс, (210565) Тумба ек., (210566) Аквадистилятор електричний ДЭ-25 М, (210567) 

Перетворювач тиску РС-28/0...10 kPa/PD/M, (210568) Перетворювач тиску РС-28/0...10 kPa/PD/M, 
(210569) Перетворювач тиску РС-28/0...25kPa/PD/M, (210585) Стелаж звич. 1, (210586) Стелаж 

звич.2, (210587) Прилавок глух.1, (210609) Комунікаційний пристрій КД 02 в комплекті, (210659) 
Пальник газовий МДГГ 400 з датчиком ФДП, (210660) Пальник газовий МДГГ250для котла ДКВР 
6,5-13, (210672) Датчик абсолютного тиску, (210577) Вентиляція бродильного відділення, (210578) 

Вентиляція зерноскладу №1, (210612) Щит однопанельний1, (210613) Щит однопанельний2, 
(210614) Щит однопанельний3, (210615) Щит однопанельний4, (210616) Щит однопанельний5, 

(210617) Щит однопанельний6, (210620) Щит однопанельний9, (210621) Щит однопанельний 10, 
(210622) Щит однопанельний11, (210625) Мазутна форсунка1, (210650) Прилавок кутовий, 
(210653) Пост ручної зварки, (210658) Холодильник з верхньою морозильною камерою Індезіт, 

(210671) Плуг, (210673) Котел КСТГ газовий, (210674) Котел АКУВ 23,2 газовий, (210679) 
Коректор ufpe SGU 741, (210681) Холодильна шафа SW1400/ОР, (210682) Холодильна вітрина w 

12|2K, (210683) Стелаж кондитерський, (210684) Стелаж кут., (210685) Стелаж хлібний, (210686) 
Стелаж звич., (210687) Прилавок глух., (210688) Прилавок-вітрина, (210689) Прилавок стекляний 
(далі – Об’єкт приватизації). 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: Полтавська обл., Хорольський р-н, 
с. Вишняки, вул. Заводська, 1; Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 25. 

Інформація про 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК 

нерухомого майна, що входить до складу Вишняківського місця провадження  

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 

Інв. 
номер 

Назва  
Адреса 

розташуванн
я 

Загальна 

площа (м2) 

Реєстраційни
й номер  

Функціо-
нальне  

використанн
я* 

Підстава  
виникнення  

права  
власності 

Форма 
власності  

та  
власник 

210030,2100
37 

Вагова, 
вуглекислот
ний цех 
(будівля 
вуглекислот
ного цеху, 
санвузол 
вуглекислот
ного цеху); 
Вагова, 
вуглекислот
ний цех 
(будівля 
вагової 
на території 
заводу) 

Полтавська 
обл., Хо-
рольський р-
н, с. Вишня-
ки, 
вул. Заводсь
ка, 1 

659,2 

16895123532
48 

1251.5 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловос
ті 

Витяг 
індексний 
номер 
205636219 
від 
30.03.2020 

Державна 
МРЕТС 

210029 Вагова Полтавська 
обл., 
м. Хорол, 
вул. Молоді
жна, 25 

65,7 

16905570532
48 

1274.6 
Господарські 
будівлі 

Витяг 
індексний 
номер 
205634379 
від 
30.03.2020 

Державна 
МРЕТС 

210028 Зерносклад 
№ 1 (ангар) 

Полтавська 
обл., Хо-
рольський р-
н, с. Вишня-
ки, 
вул. Заводсь
ка, 1 

465,2 

16905866532
48 

1271.3 
Будівлі для 
зберігання 
зерна 

Витяг 
індексний 
номер 
205591143 
від 
30.03.2020 

Державна 
МРЕТС 

210027,2100
35 

Автогараж 
№ 2;Автогар
аж № 2 
(Душева 
сировинного 
цеху) 

Полтавська 
обл., Хо-
рольський р-
н, с. Вишня-
ки, 
вул. Заводсь
ка, 1 

268,3 

16907072532
48 

1242.1 
Гаражі 
наземні 

Витяг 
індексний 
номер 
205599532 
від 
30.03.2020 

Державна 
МРЕТС 

210026 Зерносклад Полтавська 
обл., Хо-
рольський р-
н, с. Вишня-
ки, 
вул. Заводсь
ка, 1 

690,4 

16907553532
48 

1271.3 
Будівлі для 
зберігання 
зерна 

Витяг 
індексний 
номер 
205460653 
від 
27.03.2020 

Державна 
МРЕТС 



Інв. 
номер 

Назва  
Адреса 

розташуванн
я 

Загальна 

площа (м2) 

Реєстраційни
й номер  

Функціо-
нальне  

використанн
я* 

Підстава  
виникнення  

права  
власності 

Форма 
власності  

та  
власник 

210025,2100
21 

Адмінбудівл
я;Адмінбудів
ля (магазин)  

Полтавська 
обл., Хо-
рольський р-
н, с. Вишня-
ки, 
вул. Заводсь
ка, 1 

535,4 

16908014532
48 

1220.5 Адмі-
ністративно-
побутові 
будівлі 
промислових 
підприємств 

Витяг 
індексний 
номер 
205609431 
від 
30.03.2020 

Державна 
МРЕТС 

210023 Зерносклад 
тимчасового 
зберігання 
зерна на 
експедиції 
№ 4 

Полтавська 
обл., 
м. Хорол, 
вул. Молоді
жна, 25 

629,8 

16909893532
48 

1271.3 
Будівлі для 
зберігання 
зерна 

Витяг 
індексний 
номер 
205459311 
від 
27.03.2020 

Державна 
МРЕТС 

210010 Побутове 
приміщення  

Полтавська 
обл., Хо-
рольський р-
н, с. Вишня-
ки, 
вул. Заводсь
ка, 1 

108,2 

16917951532
48 

1274.6 
Господарські 
будівлі 

Витяг 
індексний 
номер 
205457821 
від 
27.03.2020 

Державна 
МРЕТС 

210009,2100
07 

Побутове 
приміщення 
з 
прохідною;П
обутове 
приміщення 
з прохідною 
(кабінет заст. 
директора) 

Полтавська 
обл., Хо-
рольський р-
н, с. Вишня-
ки, 
вул. Заводсь
ка, 1 

338,6 

16918222532
48 

1274.6 
Господарські 
будівлі 

Витяг 
індексний 
номер 
205456509 
від 
27.03.2020 

Державна 
МРЕТС 

210002 Сарай 
підсобного 
господарства 

Полтавська 
обл., Хо-
рольський р-
н, с. Вишня-
ки, 
вул. Заводсь
ка, 1 

98,2 

16918560532
48 

1274.6 
Господарські 
будівлі 

Витяг 
індексний 
номер від 
205457251 
27.03.2020 

Державна 
МРЕТС 

210032 Мазутна 
станція  

Полтавська 
обл., 
м. Хорол, 
вул. Молоді
жна, 25 

37,4 

16931006532
48 

1274.6 
Господарські 
будівлі 

Витяг 
індексний 
№ 205455476 
від 
27.03.2020 

Державна 
МРЕТС 

210013 Мазутна 
насосна 
станція  

Полтавська 
обл., Хо-
рольський р-
н, с. Вишня-
ки, 
вул. Заводсь
ка, 1 

32,7 

16931570532
48 

1274.6 
Господарські 
будівлі 

Витяг 
індексний 
номер 
205427385 
від 
26.03.2020 

Державна 
МРЕТС 



Інв. 
номер 

Назва  
Адреса 

розташуванн
я 

Загальна 

площа (м2) 

Реєстраційни
й номер  

Функціо-
нальне  

використанн
я* 

Підстава  
виникнення  

права  
власності 

Форма 
власності  

та  
власник 

210020 Центральний 
спиртосклад 

Полтавська 
обл., Хо-
рольський р-
н, с. Вишня-
ки, 
вул. Заводсь
ка, 1 

321 

90731453248 1252.9 
Склади та 
сховища 
інші 

Свідоцтво 
про право 
власності, 
серія та 
номер: САС 
455493, 
виданий 
25.06.2013 
Витяг EAI 
218546 від 
25.06.2013 

Державна 
МРЕТС 

210019 Спиртосклад Полтавська 
обл., 
м. Хорол, 
вул. Молоді
жна, 25 

429,7 

90710453248 1252.9 
Склади та 
сховища 
інші 

Свідоцтво 
про право 
власності, 
серія та 
номер: САС 
455492, 
виданий 
25.06.2013 
Витяг EAI 
218544 від 
26.06.2013 

Державна 
МРЕТС 



Інв. 
номер 

Назва  
Адреса 

розташуванн
я 

Загальна 

площа (м2) 

Реєстраційни
й номер  

Функціо-
нальне  

використанн
я* 

Підстава  
виникнення  

права  
власності 

Форма 
власності  

та  
власник 

210018,210

008,210036,
210039,210
022,210003,

210004,210
005 

Основний 

виробничий 
корпус 
(бродильни

й цех, 
виробнича 

лабораторія
, 
варочний)О

сновний 
виробничий 

корпус 
(будівля 
автоматизо

ваної 
системи 

управління)
Основний 
виробничий 

корпус 
(лабораторі

я 
хроматогра
ф)Основни

й 
виробничий 

корпус 
(будівля 
брагоректи

фікації)Осн
овний 

виробничий 
корпус 
(будівля 

солодового 
цеху)Основ

ний 
виробничий 
корпус 

(побутова 
кімната)Ос

новний 
виробничий 
корпус 

(кабінет 
енергетика)

Основний 
виробничий 
корпус 

(душева 
кімната) 

Полтавська 

обл., Хо-
рольський 
р-н, с. Виш-

няки, 
вул. Заводс

ька, 1 

3101,7 

9073145324

8 

1251.5 

Будівлі 
підприємст
в харчової 

промислово
сті 

Свідоцтво 

про право 
власності, 
серія та 

номер: САС 
455493, 

виданий 
25.06.2013 
Витяг EAI 

218546 від 
25.06.2013 

Державна 

МРЕТС 



Інв. 
номер 

Назва  
Адреса 

розташуванн
я 

Загальна 

площа (м2) 

Реєстраційни
й номер  

Функціо-
нальне  

використанн
я* 

Підстава  
виникнення  

права  
власності 

Форма 
власності  

та  
власник 

210017 Мехмайсте

рня 

Полтавська 

обл., Хо-
рольський 
р-н, с. Виш-

няки, 
вул. Заводс

ька, 1 

237,3 

1693233053

248 

1274.6 

Господарсь
кі будівлі 

Витяг 

індексний 
номер 
205426002 

від 
26.03.2020 

Державна 

МРЕТС 

210015 Плотницька 
майстерня 

Полтавська 
обл., Хо-

рольський 
р-н, с. Виш-

няки, 
вул. Заводс
ька, 1 

150 

1693281053
248 

1274.6 
Господарсь

кі будівлі 

Витяг 
індексний 

номер 
205423954 

від 
26.03.2020 

Державна 
МРЕТС 

210014 Автогараж 
№ 1, 

матеріальни
й склад № 1 

Полтавська 
обл., Хо-

рольський 
р-н, с. Виш-

няки, 
вул. Заводс
ька, 1 

224 

1693365353
248 

1242.1 
Гаражі 

наземні 

Витяг 
індексний 

номер 
205422862 

від 
26.03.2020 

Державна 
МРЕТС 

210012 Матеріальн
ий склад 

№ 2 

Полтавська 
обл., Хо-

рольський 
р-н, с. Виш-
няки, 

вул. Заводс
ька, 1 

399 

1693425253
248 

1252.9 
Склади та 

сховища 
інші 

Витяг 
індексний 

номер 
205421278 
від 

26.03.2020 

Державна 
МРЕТС 

210011 Матеріальн
ий склад 
№ 3 

Полтавська 
обл., Хо-
рольський 

р-н, с. Виш-
няки, 

вул. Заводс
ька, 1 

70,5 

1693608353
248 

1252.9 
Склади та 
сховища 

інші 

Витяг 
індексний 
номер 

205419913 
від 

26.03.2020 

Державна 
МРЕТС 

210006 Зерносклад 

№ 3 

Полтавська 

обл., Хо-
рольський 

р-н, с. Виш-
няки, 
вул. Заводс

ька, 1 

240,3 

1693630653

248 

1252.9 

Склади та 
сховища 

інші 

Витяг 

індексний 
номер 

205418155 
від 
26.03.2020 

Державна 

МРЕТС 



Інв. 
номер 

Назва  
Адреса 

розташуванн
я 

Загальна 

площа (м2) 

Реєстраційни
й номер  

Функціо-
нальне  

використанн
я* 

Підстава  
виникнення  

права  
власності 

Форма 
власності  

та  
власник 

210038 Станція 

брудних 
стоків  

Полтавська 

обл., Хо-
рольський 
р-н, с. Виш-

няки, 
вул. Заводс

ька, 1 

19,2 

1694227153

248 

1274.6 

Господарсь
кі будівлі 

Витяг 

індексний 
номер 
205254405 

від 
25.03.2020 

Державна 

МРЕТС 

210040 Трансформ
аторна 

підстанція 

Полтавська 
обл., Хо-

рольський 
р-н, с. Виш-

няки, 
вул. Заводс
ька, 1 

33,5 

1694324353
248 

2224.3 
Трансформ

аторні 
станції та 

підстанції 
місцевих 
електромер

еж 

Витяг 
індексний 

номер 
205252144 

від 
25.03.2020 

Державна 
МРЕТС 

210041 Станція 

річкової 
води 

Полтавська 

обл., Хо-
рольський 

р-н, с. Виш-
няки, 
вул. Заводс

ька, 1 

26,8 

1694381453

248 

1274.6 

Господарсь
кі будівлі 

Витяг 

індексний 
номер 

205249587 
від 
25.03.2020 

Державна 

МРЕТС 

210042 Компресор

на станція 

Полтавська 

обл., Хо-
рольський 
р-н, с. Виш-

няки, 
вул. Заводс

ька, 1 

83,8 

1694440953

248 

1274.6 

Господарсь
кі будівлі 

Витяг 

індексний 
номер 
205247227 

від 
25.03.2020 

Державна 

МРЕТС 

210033 Матеріальн
ий склад 

№ 4 

Полтавська 
обл., Хо-

рольський 
р-н, с. Виш-

няки, 
вул. Заводс
ька, 1 

91,9 

1694529053
248 

1252.9 
Склади та 

сховища 
інші 

Витяг 
індексний 

номер 
205245079 

від 
25.03.2020 

Державна 
МРЕТС 

 

______________ 
*Відповідно до класифікатора державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна 

України від 15.03.2006 № 461. 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ  

про земельні ділянки Вишняківського місця провадження діяльності  

та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 

Назва 
Адреса 

розташування  

Площа 
земельної 
ділянки 

(га) 

Кадастровий 
номер 

земельної 
ділянки 

Цільове призначення  
земельної ділянки 

Форма власності, 
підстава на право 

користування  
земельною 
ділянкою,  

інформація про 
обтяження 

Земельна 
ділянка 

Полтавська обл., 
Хорольський р-н, 
Вишняківська 
сільська рада (за 
межами 
населеного 
пункту) 

4,2692 5324881200:
00:030:0189 

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

Державний акт на 
право постійного 
користування 
земельною 
ділянкоюСерія ЯЯ 
№ 229493 
від 19.10.2012  

Земельна 
ділянка 

Полтавська обл., 
Хорольський р-н, 
с. Вишняки 

2,6716 5324881201:
01:002:0292 

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

Державний акт на 
право постійного 
користування 
земельною 
ділянкоюСерія ЯЯ 
№ 229495 від 
19.10.2012  

Земельна 
ділянка 

Полтавська обл., 
Хорольський р-н, 
Вишняківська 
сільська рада (за 
межами 
населеного 
пункту) 

0,1740 5324881200:
00:030:0190 

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

Державний акт на 
право постійного 
користування 
земельною 
ділянкоюСерія ЯЯ 
№ 229498 від 
19.10.2012  

Земельна 
ділянка 

Полтавська обл., 
Хорольський р-н, 
с. Вишняки 

0,5994 5324881201:
01:004:0001 

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

Державний акт на 
право постійного 
користування 
земельною 
ділянкоюСерія ЯЯ 
№ 229496 від 
19.10.2012 

Земельна 
ділянка 

Полтавська обл., 
Хорольський р-н, 
м. Хорол, 
вул. Молодіжна, 
25 

1,1597 5324810100:
50:007:0315 

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

Державний акт на 
право постійного 
користування 
земельною 
ділянкоюСерія ЯЯ 
№ 229494 від 
19.10.2012  

 

На балансі ДП «Укрспирт» перебуває захисна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) – 
протирадіаційне укриття, обліковий № 63593 (інв. № 210001), яке не підлягає приватизації. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 04 березня 2021 року. 

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна 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), Закону України 

від 03.12.2019 № 318/ІХ  
«Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів» та Програми 

реформування та розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.08.2020 № 699. 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 21 176 877,76 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 588 438,88 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 10 588 438,88 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 2 117 687,78 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 058 843,89 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 058 843,89 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Умови продажу: 

покупець від дати переходу права власності на об’єкт приватизації має забезпечити: 
збереження видів діяльності, які здійснювало Вишняківське місце провадження діяльності та 

зберігання спирту ДП «Укрспирт», а саме – виробництво спирту етилового ректифікованого до 01 

липня 2021 року; 
збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, 

не менше ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року, та 
працевлаштування на них протягом 2 місяців з моменту переходу права на об’єкт не менше 103 осіб; 

забезпечувати безперешкодний доступ балансоутримувача до захисної споруди цивільного захисту 

(цивільної оборони) – протирадіаційного укриття, обліковий № 63593 (інв. № 210001), з метою 
здійснення заходів з утримання захисної споруди цивільного захисту відповідно до вимог частини 

восьмої статті 32 Кодексу цивільного захисту України № 5403-VI від 02.10.12. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аук-

ціонів розрахунків за придбані об’єкти. 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 

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

областях 
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України  

Код за ЄДРПОУ 42769539 



в іноземній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  

областях 
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23 

Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США), 
№UA043314010000025208054200825 (євро) 
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 

SWIFT: PBANUA2Х 
Код за ЄДРПОУ 42769539 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  

областях 

Address: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23 
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№UA043314010000025208054200825 (EUR) 
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK» 
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE 

SWIFT: PBANUA2Х 
Code YeDRPOU: 42769539, 

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)  
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі 

дні: вівторок – середа з 9.00 до 15.00 за місцем його розташування за адресами : Полтавська обл., Хо-
рольський р-н, с. Вишняки, вул. Заводська, 1 та Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, 
вул. Молодіжна, 25. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Директор Вишняківського місця провадження діяльності та 
зберігання спирту ДП «Укрспирт» Касіч Ігор Петрович, телефон 0677885580, адреси електронної 

пошти : vishspirtzavod@ukr.net., vishnab@ukr.net.  
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України  

по Полтавській  та Сумській  областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи : з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Контактна особа організатора аукціо-

ну – Зьомбра Наталія. Телефон для довідок (0532)500612. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях від 05.02.2021 № 136. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-09-24-000004-1. 
Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 23 (двадцять три) календарних дні; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій : 23 (двадцять три) календарних дні. 
Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 211 768,78 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 105 884,39 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 105 884,39 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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



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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

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

загальною площею 185 м2 за адресою: Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Лозуватка, 

вул. Садова, 2 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля загальною площею 185 м2. 

Місцезнаходження: Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Лозуватка, вул. Садова, 2. 
Назва балансоутримувача: ПСП «Лозоватка» (код за ЄДРПОУ 30748840), не працює. 

Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
Адреса  

розташування  

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 
номер 

Функціональне 
використання 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності  
та власник 

Нежитлова 
будівля 
загальною 
площею 

185 м2 

Полтавська 
обл., 
Чутівський р-
н, 
с. Лозуватка, 
вул. Садова, 
2 

185 2171540753254 

Об’єкт не 
використовується  

Витяг з Єдиного 
реєстру об’єктів дер-
жавної власності 
щодо державного 
майна, серія та номер: 
10-15-13247, виданий 
06.07.2020 

Державна, Регіо-
нальне відділення 
Фонду держав-
ного майна 
України по 
Полтавській та 
Сумській 
областях 

 

Нежитлова будівля загальною площею 185 м2, рік побудови – 1969. 
Будівля розташована в периферійній зоні села, навколишня забудова представлена бувшими 

будівлями ферми, складами, ангарами. Будівля одноповерхова, фундамент та стіни – цегла, 
покрівля – азбестоцементні листи, перекриття дерев’яне, підлога – дерев’яна, плитка. Інженерні 

комунікації – опалення, водопостачання, каналізація та газопровід відсутні, в наявності електрика. 
Відомості про земельні ділянки. 

Під об’єктом державної власності земельна ділянка окремо не відводилась, встановлення меж в 

натурі (на місцевості) не виконувалося. 
Документи, що посвідчують право власності або користування на земельну ділянку під об’єктом 

приватизації, відсутні. 
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди відсутні. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 березня 2021 року. 

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

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

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

електронного аукціону. 

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



Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі загальною 

площею 185 м2, що розташована за адресою: Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Лозуватка, 
вул. Садова, 2, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону з умовами – 201 761,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 100 880,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 100 880,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 20 176,10 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 088,05 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 10 088,05 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Умови продажу: 
покупець зобов’язаний компенсувати органу приватизації витрати на оплату послуг суб’єкта 

оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 5087,00 грн (п’ять тисяч 

вісімдесят сім грн 00 коп.) у місячний термін з дати укладання договору купівлі-продажу на рахунок 
органу приватизації. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях 

Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України  
Код за ЄДРПОУ 42769539 

в іноземній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  

областях 

Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23 
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США), 

№ UA043314010000025208054200825 (євро) 
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 
SWIFT: PBANUA2Х 

Код за ЄДРПОУ: 42769539 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 

Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях 

Address: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 
№ UA043314010000025208054200825 (EUR) 



Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK» 
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE 

SWIFT: PBANUA2Х 
Code YeDRPOU: 42769539, 

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment) 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у вихідні 

дні з 10.00 до 15.00 за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Лозуватка, 
вул. Садова, 2. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Пономаренко Олександр Олександрович, тел. (050) 7103613. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Полтавській  та Сумській  областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи : з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Контактна особа організатора аукціо-
ну – Корж Світлана. Телефон для довідок (0532) 500612. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях від 02.02.2021 № 125. 

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

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:  UA-AR-P-2020-01-09-000006-1. 
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 – 2 017,61 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 008,81 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій –1 008,81 грн. 

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

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

у складі: адмінбудівля – А-1, загальною площею 223,4 м2; підвал – А1-1; гараж – Б-1, загальною 

площею 24,7 м2; оглядова яма – б; вбиральня – В, загальною площею 1,1 м2; огорожа № 1, 2 за 

адресою: Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72  

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлові будівлі, у складі: адмінбудівля – А-1, 

загальною площею 223,4 м2; підвал – А1-1; гараж – Б-1, загальною площею 24,7 м2; оглядова 

яма – б; вбиральня – В, загальною площею 1,1 м2; огорожа № 1, 2. 

Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72. 

Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Полтавській області (код за ЄДРПОУ 
02361892) за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103. Телефон для довідок (0532) 50-07-56. 



Відомості про об’єкт  

(нерухоме майно) 

Назва 
 

Адреса розташуван-

ня 
 

Загальна 
площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 
 

Функціо-

нальне 
використання 

 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

 

Форма 

власності  
та власник 

 

Нежитлові 

будівлі, у складі:   
 

Полтавська обл., 

м. Зіньків, 
вул. Воздвиженська, 

72 
 

 

2167453853213 
 

Не викорис-

товується за 
своїм  

функціональ-
ним призна-
ченням 

 

Свідоцтво 

про право 
власності 

на 
нерухоме 
майно, 

серія та 
номер: б/н, 

виданий 
05.06.2006, 
Виконавчий 

комітет 
Зіньківської 

міської 
ради 
 

Державна, 

Державна 
служба 

статистики 

України, 
код за 

ЄДРПОУ 
37507880 

 

адмінбудівля – 

А-1, загальною 
площею 

223,4 м2;  
 

223,4; 

 

підвал – А1-1; 

гараж – Б-1, 
загальною 

площею 24,7 м2; 
оглядова яма – б; 
 

24,7; 

 

вбиральня – В, 
загальною 

площею 1,1 м2; 
огорожа № 1, 2 
 

1,1 
 

 

Нежитлові будівлі, у складі: адмінбудівля – А-1, загальною площею 223,4 м2; підвал – А1-1; 

гараж – Б-1, загальною площею 24,7 м2; оглядова яма – б; вбиральня – В, загальною площею 1,1 м2; 
огорожа № 1, 2 за адресою: Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72, балансоутримувач – 
Головне управління статистики у Полтавській області. 

Адмінбудівля збудована до 1917 року, знаходиться на центральній вулиці м. Зіньків, висота – 4,10 
м, одноповерхова, збудована з дерева, обкладена цеглою, фундамент цегляний, покрівля – шифер, 

перекриття дерев’яне, підлога – дошка. У будівлі є підвал, опалення – газове, індивідуальний котел, є 
водопостачання, каналізація відсутня. 

Гараж з оглядовою ямою збудовано в 1973 році, знаходиться на центральній вулиці м. Зіньків, 

висота – 2,20 м, збудовано з цегли, оглядова яма викладена з цегли, підлога цементна стяжка, 
перекриття – з/бетонні плити, покрівля – шифер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Полтавська обл., 
м. Зіньків, 
вул. Воздвиженська, 
72 

790 5321310100:50:014:0006 

Для 
будівництва та 
обслуговування 
будівель 
органів держав-
ної влади та 
місцевого 
самоврядування 

Комунальна власність, 
Державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою від 
17.09.2007 ЯЯ 225579, 
власник: Зіньківська 
міська рада, код за 
ЄДРПОУ 13955982, 
правокористувач: Головне 
управління статистики у 
Полтавській області, код 
за ЄДРПОУ 02361892, 
обтяження прав на 
земельну ділянку не 
зареєстроване  

 

ПЕРЕЛІК  

майна, яке передане  в оренду, станом на 29.01.2021 

№ 
з/п 

 

Орендар 
 

Назва об’єкта 
оренди 

 

Орендова 
площа 

(м2) 
 

Цільове 
призначення 

оренди 
 

Реквізити договору 
оренди та термін 

його дії 
 

Орендна 

плата за 1 м2 
за місяць без 

ПДВ (грн) 
 

1 
 

Районний трудовий архів 
Зіньківської районної 
ради Полтавської області 
 

Адмінбудівля  
 

223,4 
 

Розміщення 
Зіньківського 
районного 
трудового архіву 
 

Договір оренди від 
11.07.2016 №38/16- 
Н, діє до 11.05.2022 
 

4,07 
 

2 

 

Гараж 

 

 24,7 

 

 

Договори оренди зберігають свою чинність для нового власника приватизованого майна згідно з 
частиною 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 10 березня 2021 року. 

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

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

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

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

електронного аукціону. 

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

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлових будівель, у складі: 

адмінбудівля – А-1, загальною площею 223,4 м2; підвал – А1-1; гараж – Б-1, загальною площею 

24,7 м2; оглядова яма – б; вбиральня – В, загальною площею 1,1 м2; огорожа № 1, 2 за адресою: 
Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72 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 року № 432 (із змінами). 

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 
аукціону без умов – 10 975,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 487,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 5 487,50 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 1 097,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 548,75 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 548,75 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 та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях 

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації). 
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України  
Код за ЄДРПОУ 42769539 
в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях 

Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23 
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США), 
№ UA043314010000025208054200825 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» 
SWIFT: PBANUA2Х 

Код за ЄДРПОУ: 42769539 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  

областях 
Address: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул.Небесної Сотні, 1/23 

Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 
№ UA043314010000025208054200825 (EUR) 
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK» 

Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE 
SWIFT: PBANUA2Х 

Code YeDRPOU: 42769539, 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment) 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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



Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні 
з 8.00 до 17.00 за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Плохотнюк Ольга Станіславівна, телефон (0532) 500756, адреса 
електронної пошти : polgus@pl.ukrstat.gov.ua. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи : з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), 

у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Контактна особа організатора аукціо-
ну – Толста Ірина Борисівна. Телефон для довідок (0532) 500612. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

областях від 29.01.2021 № 115. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-08-20-000007-3. 
Період між аукціонами: 
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни : 29 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій : 29 календарних днів. 

Крок аукціону для: 
аукціону без умов – 109,75 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 54,88 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 54,88 грн. 

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

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

В інформаційному повідомленні Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

адміністративної будівлі загальною площею 571,8 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Глобине, вул. 

Виноградна, 13, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 27.01.2021 № 5 (1350) на стор. 
9, інформацію в таблиці Відомості про земельні ділянки, а саме: в колонці Адреса розташування 
замість слів: «Полтавська обл., Диканський р-н, смт Диканька, вул. Пушкіна, 2а»  

слід читати: «Полтавська обл., Глобинський р-н, м. Глобине, вул. Виноградна, 13.». 
 

 
ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України  

по Харківській, Донецькій та Луганській областях про приватизацію об’єкта малої 

приватизації  

соціально-культурного призначення – нежитлової будівлі (їдальні) з майном за адресою: 

Харківська обл., Нововодолазький р-н, 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 обл., Нововодолазький р-н, 
с. Новоселівка, вул. Піщана, 2; тел.. +38 (05740) 4-25-02. 

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт. 
Інформація про об’єкт: 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, металопластикові; внутрішнє оздоблення – штукатурка, фарбування, керамічна плитка, 
декоративні дерев’яні панелі. 

Майно: холодильна камера ХКС – 265 (інв. № 458070) – 1 шт. Технічна документація на 

обладнання відсутня. Час введення в експлуатацію – орієнтовно 1988 рік. Холодильна камера 
перебуває в неробочому стані. Корпус має значні механічні ушкодження, дверці зламані, не 

закриваються, холодильний агрегат зламаний. 
Детальна інформація та документи щодо об’єкта розміщені на: https://cutt.ly/EkiWj3n. 
Інформація про державну реєстрацію: об’єкт належить державі в особі регіонального відділення 

відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 23.11.2011, виданого 
виконавчим комітетом Нововодолазької селищної ради на підставі рішення від 27.10.2011 № 440, та 

зареєстрованого Комунальним підприємством «Нововодолазьке архітектурно-інвентаризаційне 
бюро», що підтверджується витягом про державну реєстрацію прав від 23.11.2011, номер витягу 
32146724, реєстраційний номер 20747159, номер запису 89 в книзі 1. 

Функціональне використання об’єкта: використовується. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: відсутні. 

Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 12 березня 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 (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 зниженням стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою 

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

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

Приватизація об’єкта приватизації проводиться відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального  майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів  малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

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

УРАХУВАННЯ ПДВ): 
продаж на аукціоні з умовами – 888900,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 444450,00 грн; 



продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 444450,00 грн. 

На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість. 
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів: 

продаж на аукціоні з умовами – 88890,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 44445,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 44445,00 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

Умови продажу: 
збереження профілю (виду) діяльності об’єкта соціально-культурного призначення – нежитлової 

будівлі (їдальні) з майном за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, 

вул. Піщана, 2; 
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 

договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – 

нежитлової будівлі (їдальні) з майном за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, 
с. Новоселівка, вул. Піщана, 2, у розмірі 4960,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот шістдесят грн 00 коп.). 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних 

внесків потенційних покупців  та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 

об’єкти: 

в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій  

та Луганській областях 
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та 

розрахунків за придбаний об’єкт) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області 
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області 
Код за ЄДРПОУ 43023403 
в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій  
та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 43023403 

Валюта рахунка – EUR 
№ рахунка UA353510050000025206763799300 
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 
KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 

Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: BNPAFRPP 
Валюта рахунка – USD 
№ рахунка UA 353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA 

STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA. 
SWIFT–код: BNPAUS3N 

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



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

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська 

обл., Нововодолазький р-н, 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, – Невмержицька О. М., тел. (057)  

700-75-60, адреса електронної пошти : kharkiv@spfu.gov.ua. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, 

Донецькій та Луганській областях, 61057, Харківська обл., 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, Донецькій та Луганській  областях від 02.02.2021 

№ 00271. 
Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-01-09-000021-1. 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій : 30 (тридцять) днів. 
Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 8889,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4444,50 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 4444,50 грн. 

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. 

ПРОДАЖІ» (адміністратор). 
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки  

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

 
 
ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 

областях про продаж об’єкта малої приватизації – Окремого майна Дубов’язівського місця 

провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що обліковується на балансі ДП 

«Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618) 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: Окреме майно Дубов’язівського місця провадження 

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт»: у складі: 

(250009) Будинок контори (заг. пл. 177,7 кв.м); (250001) Автовісова (заг. пл. 148,9 кв.м); (250058) 

Павільйон-столова (заг. пл. 121,2 кв.м); (250010) Будівля головного корпусу; (250070) Будівля 
головного корпусу (теплопункт ) (заг. пл. 3878,2 кв.м); (250011) Будівля контрольної прохідної (заг. 
пл. 41,5 кв.м); (250012) Будівля автогаража (заг. пл. 46,5 кв.м); (250013) Будівля автогаража (заг. пл. 

231,3 кв.м); (250014) Будівля автовагової (заг. пл. 39,9 кв.м). (250015) Насосна водяна (заг. пл. 19,3 
кв.м); (250016) Будівля БРУ (заг. пл. 1206,2 кв.м); (250017) Будівля насосної станції мазуту (заг. пл. 

21 кв.м); (250018) Будівля солодового цеху та складу хімікатів  (заг. пл. 1005,9 кв.м); (250019) 
Виробничий корпус; (250033) Виробничий корпус (електротрансформаторна підстанція ) (заг. пл. 



1216,2 кв.м); (250078) Цех лікарських засобів (заг. пл.546,4 кв.м); (250079) Цех сирого крохмалю 
(заг. пл. 578 кв.м); (250053) Матеріальний склад (заг. пл. 273,2 кв.м); (250054) Механічна майстерня 

(заг. пл. 224,3 кв.м); (250056) Насосна станція сирого крохмалу (заг. пл. 18,8 кв.м); (250059) Будівля 
пилорами (заг. пл. 62,4 кв.м); (250060) Плотницька (заг. пл. 138 кв.м); (250064) Будівля складу (заг. 

пл. 145,4 кв.м); (250067) Склад бензину (заг. пл. 48,6 кв.м); (250068) Склад зерна (заг. пл. 612,8 кв.м); 
(250069) Спиртосховище (заг. пл. 429,6 кв;.м.); (250002) Артскважина №5; (250003) Артскважина 
№6; (250004) Артскважина №1; (250005) Артскважина №3; (250055) Насосна станція брудних вод 

(заг. пл. 32,5 кв.м); (250006) Бак соляний; (250007) Бак соляний; (250008) Бак соляний; (250020) 
Відстійник брудних вод; (250021) Внутрішня теплотраса; (250022) Водопровод; (250023) Газопровід; 

(250024) Газопровід до сушки (250026) Димова труба; (250027) Дороги та площадки; (250028) 
Електролінія на бардороздачу; (250029) Електролінія на контору; (250030) Електролінія на 
свердловину; (250038) Заводський забор; (250039) Залізнична дорога; (250040) Камера освітлення 

транс.вод; (250041) Каналізація; (250043) Комунікація водяна; (250044) Комунікація бардопрвода; 
(250045) Комунікація водяна; (250046) Комунікація водяна; (250047) Комунікація водяна; (250048) 

Комунікація пару; (250049) Комунікація пару; (250050) Комунікація пару; (250051) Комунікація 
пару; (250052) Комунікація пару; (250057) Насосна станція сточних вод; (250061) Площадки  з 
твердим покриттям; (250062) Поля фільтрації; (250063) Поля фільтрації сточних вод; (250065) 

Прохідний підземний канал; (250066) Резервуар для соопстока; (250071) Тонель; (250072) 
Трубопровід на апарат; (250073) Трубопровід на спиртосховище; (250074) Трубопровід технічної 

води; (250075) Трубопровід технічної води; (250076) Трубопровід технічної води; (250077) 
Трубопровід технічної води; (250080) Цистерна для спирту; (250081) Цистерна для спиртопродуктів; 
(250082) Цистерна для спиртопродуктів № 38; (250083) Цистерна для спиртопродуктів ; (250084) 

Цистерна для спирту; (250085) Цистерна для спирту; (250086) Цистерна для спирту; (250087) 
Цистерна для спирту; (250088) Чан дизенфекції зеленого солоду; (250089) Чан дизенфекції зеленого 

солоду; Машини та обладнання: (250090) Аварійна вентиляція; (250091) АВД без підігріву води НД з 
аксесуарами; (250092) Автонавантажувач 4014 М Т00502ВМ; (250093) Автонавантажувач 4014 М Т 
00501 ВМ; (250098) Агрегат електричний СВН-100; (250100) АСКОЕ; (250101) Аспіраційна 

установка; (250102) Багатофункціональне устройство Canon; (250103) Бак водонапірний; (250104) 
Бак для вамп. масла; (250105) Бак для води; (250106) Бак для води; (250107) Бак для води; (250108) 

Бак для мазута; (250109) Бак для мазута; (250110) Бак для спиртової сировини; (250111) Бак для 
спиртової сировини (погони); (250112) Брагоректифікаційний апарат; (250113) Бродильний чан №6; 
(250114) Бродильний чан № 5; (250115) Бродильний чан № 8; (250116) Бродильний чан № 9; (250117) 

Бродильний чан № 1; (250118) Бродильний чан № 10; (250119) Бродильний чан № 11; (250120) 
Бродильний чан № 12; (250121) Бродильний чан № 2; (250122) Бродильний чан №3; (250123) 

Бродильний чан №4; (250124) Бродильний чан № 7; (250125) Бункер 3-х добового запасу; (250126) 
Бункер для відходів ; (250127) Ваги автомобільні; (250128) Ваги автомобільні 40 т; (250129) 
Вакуумний насос ВВН-3; (250130) Варочна колона; (250131) Варочний агрегат; (250132) Вентилятор; 

(250133) Вентилятор; (250134) Вентилятор; (250135) Вентилятор ВД - 103 з елдвиг.; (250136) 
Вентилятор ВД -103 з електродвиг. (250137) Вентилятор ВД-103 з елетрогдвиг.; (250138) Вентилятор 

пилу ВРПИ 4 С ел.5,5 квт/3000 об.; (250139) Вентилятор центробіжний; (250140) Вентилятор 
центробіжний; (250141) Вентилятор центробіжний; (250142) Вентилятор центробіжний; (250143) 
Вентилятор центробіжний; (250144) Вентилятор ЦУ -75; (250145) Видержувач; (250146) Водомір 

СВТ-80; (250147) Водопідігрівач; (250148) Вугільна колонка; (250149) Вугільна колонка; (250150) 
Генератор водню; (250151) Головка закаточна роликова; (250152) Головка закаточна роликова Д2; 

(250153) Головний високовольтн.щит; (250154) Головний низьковольт.щит; (250155) Двигун 
електричний; (250156) Двигун редуктор МО 52228; (250157) Двигун-редуктор МО 62222; (250158) 
Двигун-редуктор МО 52228; (250159) Деаратор; (250160) Деконтатор; (250161) Дефлегматор; 

(250162) Дизель – генератор; (250163) Димосос Д-12; (250164) Димосос Д-12; (250165) Димосос Д-
12; (250166) Дозатор для муки; (250167) Дробарка молоткова А1 ДМ 2Р110; (250168) Дробарка 

молоткова А1 ДМ 2Р110; (250169) Дробілка ДДМ-5; (250170) Дробілка ДДМ-5; (250171) Дрожанка 
хлібна №5; (250172) Дрожанка хлібна №2; (250173) Дрожанка хлібна №3; (250174) Дрожанка хлібна 
№ 4; (250175) Дрожанка хлібна №1; (250176) Екскаватор ЕО 2621В2 Т 00503 ВМ; (250177) 

Електродвиг.дозат.мельниці; (250178) Електродвигун; (250179) Електродвигун; (250180) 
Електродвигун ; (250181) Електродвигун; (250182) Електродвигун; (250183) Електродвигун; (250184) 

Електродвигун 4 квт.; (250185) Електродвигун міксера бродильного № 2; (250186) Електродвигун 



Міксера бродильного чану № 1; (250188) Електродвигун 4 АМ 250 м4(90 /1500; (250189) 
Електродвигун 4 квт; (250190) Електродвигун 90 квт; (250191) Електродвигун доз.мельн.; (250192) 

Електродвигун міксера бродильного чану №3; (250193) Електродвигун на міксері; (250194) 
Електродвигун перекачки бражки на апарат; (250195) Електродвигун підвал; (250196) Електродвигун 

підвал; (250197) Електродвигун підвал; (250198) Електромагн. витратомір ПРЕМ Ду40(фланцевий)з 
струм. виход.ТБЖ; (250200) Електроплита; (250201) Електротельфер; (250202) Електротельфер; 
(250203) Електротельфер; (250204) Ефірний мірник; (250205) Ємкість; (250206) Ємкість; (250207) 

Ємкість; (250208) Ємкість; (250209) Ємкість; (250210) Ємкість; (250211) Ємкість; (250212) Ємкість 
для автола; (250215) Ємкість з нержавіючої сталі ізольована; (250216) Ємкість із нержавіючої сталі, 

ізольована; (250217) Ємкість із нержавіючої сталі,ізольована; (250218) Ємкість металева; (250219) 
Ємкість спиртова купажна; (250220) Ємкість спиртова розхідна; (250221) Замочний чан проса; 
(250222) Замочний чан ячменю; (250223) Замочний чан ячменю; (250224) Збірник гідроселекції (бак 

ф.); (250225) Збірник епюрату; (250226) Зварювальний агрегат; (250227) Зварювальний агрегат; 
(250228) Зварювальний агрегат; (250229) Калорифер водяний; (250230) Калорифер паровий; (250231) 

Калорифер паровий; (250232) Калорифер паровий; (250233) Кип’ятильник ректиф.колони; (250234) 
Кипятильник епюр.колони; (250235) Колонка гострого пару; (250236) Колонка для підігріву замісу; 
(250237) Колонка кінцевої очистки; (250238) Комп’ютер R- lihe Celeron 430; (250239) Комп’ютер R-

lihe Celeron 430; (250240) Комп’ютер АМД; (250241) Комп’ютер /сервер/ (250242) Комп’ютер 
COLORS; (250244) Комп’ютер Optiplex; (250245) Комп’ютер R- lihe Celeron 430; (250247) Комп’ютер 

SVEN; (250248) Комп’ютер АМД Seprtoh; (250250) Компресор повітря; (250251) Компресор 2УП; 
(250252) Компресор 4 ВУ; (250253) Компресор г 4ВУ; (250254) Компресор ЗУТМ; (250255) 
Комунікації та мережі (нова розв.сист.); (250256) Конвеер КШП 500; (250257) Конвеер стрічковий; 

(250258) Конденсатор вуглекислоти; (250259) Конденсатор колонки кінцевої очистки; (250260) 
Контрольний снаряд; (250261) Контрольний снаряд; (250262) Контрольний снаряд; (250263) 

Контрольний снаряд; (250264) Контрольний снаряд; (250266) Корректор газу; (250267) Котел 
опалювальний; (250268) Котел опалювальний; (250269) Котел опалювальний; (250270) Кран ДУ 100 
на брагорек.апарат; (250271) Лічильник електричної енергії трифазний; (250272) Лічильник 

електричної енергії трифазний багатофункціональний LZF6-AB-FPB-D4-06001H-F50/Q; (250273) 
Марганцева колонка; (250274) Марганцева колонка; (250275) Масловологовідділювач; (250276) 

Маточник; (250277) МЗН – ОЗМ; (250278) МЗН –ОЗМ; (250279) Мірник 75,3 дал; (250280) Монітор 
LG; (250281) Монітор ASUS; (250282) Монітор LG; (250283) Монітор LG; (250284) Монітор TFT 19; 
(250285) Монітор ASER; (250286) Монітор PHILIPS 21.5*223V5 LSB/01; (250288) Монітор Samtron; 

(250290) Монітор Viewsonik VA 703 m; (250291) Монітор Viewsonik VG 721 m; (250293) 
Монітор(лабораторія); (250294) Мотор - редуктор МО 42228; (250295) Мотор редуктор МО 42212; 

(250296) Мотор-редуктор МО 42212; (250297) МФУ HRLI M 1132; (250298) Навантажувач КШП; 
(250300) Насос; (250301) Насос Willo; (250302) Насос НЦ; (250304) Насос 2 К6; (250305) Насос 2 К6; 
(250306) Насос 2К6; (250313) Насос 3Х9Д; (250315) Насос DWO; (250316) Насос IRO65/160; 

(250317) Насос WILLO; (250318) Насос Willo; (250320) Насос АНВ 125; (250321) Насос АЦНСГМ 
38/132; (250322) Насос АЦНСГМ 38/220; (250323) Насос АЦНСГМ 38/220; (250324) Насос ЕЦВ 8; 

(250326) Насос К 90/35; (250328) Насос конденсатний; (250329) Насос НГ 100/70; (250330) Насос НГ 
100/70; (250331) Насос плунжерний; (250332) Насос плунжерний;; (250333) Насос плунжерний; 
(250334) Насос плунжерний АНВ 125; (250337) Насос СМ 100-65-250/4; (250338) Насос СОТ; 

(250339) Насос СОТ; (250340) Насос СОТ 30; (250341) Насос СОТ 30; (250342) Насос СОТ 30; 
(250343) Насос СОТ 30; (250344) Насос СОТ 30; (250345) Насос Х 45/31; (250346) Насос Х 45/31; 

(250347) Насос Х 45/31; (250348) Насос Х 45/31; (250349) Насос Х 45/31; (250350) Насос Х-20t18В; 
(250351) Насос Х-20t18В; (250352) Насос Х45/31; (250353) Насос ХА -5032; (250356) Насос-дозатор; 
(250357) Насос-дозатор; (250358) Насосна установка НС 6556; (250359) насосний агрегат 1Д 315/71 з 

електродвигуном 90/3000; (250360) Насосний агрегат ЕЦВ 8-25-125; (250361) насосний агрегат ЕЦВ 
8-25-125; (250362) Насосний агрегат Ш 40/4 з електрод.7,5 квт; (250363) НЖУ УДН -8; (250364) 

Низьковольтна лінія; (250365) Норія; (250366) Норія; (250367) Норія; (250368) Норія № 5; (250369) 
Норія ленточна; (250370) Опалювальний чан; (250371) Пальниковий пристрій в комплекті з 
автоматикою; (250372) Пальниковий пристрій в комплекті з автоматикою; (250373) Паровий котел; 

(250374) Паровий котел; (250375) Паровий котел; (250376) Перетворювач тиску РС 28/025 КРа; 
(250377) Перетворювач тиску РС-28/060 КРа; (250378) Перетворювач тиску РС-28/060 КРа; (250379) 

Перетворювач частоти 11 квт330 В ESMD113; (250380) Пилорама; (250381) Підігрівач бражки; 



(250382) Підігрівач водяний; (250383) Піноловушка; (250384) Приймальний бункер зерна; (250385) 
Принтер (лаб.); (250386) Принтер Lazer 1020; (250387) Пристрій плавного пуску IMS20238 Y5-C; 

(250389) Проміжний бункер; (250390) Пускова магнітна станція; (250391) Пускова магнітна станція; 
(250392) Пускова магнітна станція; (250393) Резервуар УХД; (250398) Рессівер РДВ -1,5; (250399) 

Різігрівач Мазута; (250400) Розгінна колона; (250401) Розігрівач мазута; (250402) Сварочний 
комплекс; (250403) Сепаратор безперервної продувки; (250404) Сепаратор БЦС -50 з 
електродвигунами; (250405) Сепаратор зерноочисний; (250406) Сепаратор магнітний; (250407) 

Силовий трансформатор; (250408) Силовий трансформатор; (250409) Система 
автомат.регулюв.температури; (250410) Системний блок (лабораторія); (250411) Системний блок 

Frime 350*185*360; (250412) Сканер Епсон; (250413) Спиртовий мірник; (250414) Спиртовий мірник; 
(250415) Спиртовий мірник; (250416) Спиртовий мірник; (250417) Спиртовий мірник; (250418) 
Спиртовий мірник; (250419) Спиртовий мірник; (250420) Спиртовий мірник; (250421) Спиртовий 

мірник; (250422) Спиртовий мірник; (250423) Спиртовий мірник; (250424) Спиртовий мірник; 
(250425) Спиртоловушка; (250426) Спиртомірник; (250427) Спиртоприймальник ректифікату; 

(250428) Спиртоприймальник сивушного масла та ЕАФ; (250429) Стабілізатор витрат зерна СРЗ5-
195; (250430) Станок свердлильний; (250431) Станок свердлильний; (250432) Станок сверлильний; 
(250433) Стіл фасовочний; (250434) Стіл фасовочний; (250435) Сушка пневматична; (250436) Таль 

електрична; (250437) Таль ручна; (250438) Танки лагерні; (250439) Теплообмінник; (250440) 
Теплообмінник BRO1-1м2; (250441) Теплообмінник РТА (GC); (250442) Теплообмінник В 10ТНх20; 

(250443) Теплообмінник пласт.розбірний; (250444) Теплообмінник РТА (GC); (250445) 
Теплообмінник спіральний 50М2; (250446) Теплообмінник спіральний 50М2; (250447) 
Теплообмінник спіральний KLSO; (250448) Токарний станок; (250449) Токарний станок; (250450) 

Токарний станок ІС-1; (250451) Тракторний причіп 887А Т 00505 ВМ; (250452) Транспортер 
ленточний; (250453) Транспортер ленточний; (250454) Транспортер скребковий ТК-50; (250455) 

Трансформатор  ТСПК; (250456) Установка електронасосної ВНЦ 40/20-01; (250457) Установка 
електронасосної ВНЦ 40/20-01; (250458) Установка заторної маси; (250459) Фільтр мазутний; 
(250460) Фільтр високого тиску; (250461) Фільтр високого тиску; (250462) Фільтр механічний; 

(250463) Фільтр механічний; (250464) Фільтр натр.катіоновий; (250465) Фільтр натр.катіоновий; 
(250466) Фільтр натрій катіонов.; (250467) Фільтр натрій катіоновий; (250468) Фільтр натрій  

катіоновий; (250469) Фільтр очищення мазута; (250470) Фільтр соляного розчину; (250471) 
Холодильна камера; (250472) Холодильний прилавок; (250473) Холодильник 1-3 ступенів; (250474) 
Холодно-паротермальний агрегат; (250475) Хроматограф газовий Кристал 2000М; (250476) Царга 

бражної колони; (250477) Чан для бензину; (250478) Чан для бензину; (250479) Чан для нігрола; 
(250480) Чан для нігрола; (250481) Чан для сивушного масла; (250482) Чан для сивушного масла; 

(250483) Чан для сивушного масла; (250484) Чан попереднього замісу (250485) Чан солодового 
молока; (250486) Чанок для барди; (250487) Чанок зеленого солоду; (250488) Чанок лютерної води; 
(250489) Чанок приготування марганцовки; (250490) Чанок сірчаної кислоти; (250491) Чанок 

слабоградусної рідини; (250492) Чотири сполучающихся сосуда (ємкості); (250493) Шафа КВП і А; 
(250494) Шафа електрична; (250495) Шафа електрична; (250496) Шафа електрична; (250497) Шафа 

електрична; (250498) Шафа електрична; (250499) Шафа електрична; (250500) Шафа електрична; 
(250501) Шафа електрична; (250502) Шкафна установка; (250503) Шнек; (250504) Шнековий 
самоскид; (250505) Щит S 9511; (250506) Щит S 9511; (250507) Щит S 9511; (250508) Щит S 9511; 

(250509) Щит силовий електрич.; (250510) Щит управління КВП і А; (250511) Щит управління КВП і 
А; (250512) Щит управління КВП і А; (250513) Щит управління М2; (250514) Щит S9511; (250515) 

Щит витрати обліку електр.; (250516) Щит електричний; (250517) Щит компресорний; (250518) Щит 
приборів М2; (250519) Щит силовий електрич.; (250520) Щит силовий електричний; (250521) Щит 
СМП; (250522) Щит СМП; (250523) Щит управління КВП і А; (250524) Щит управління КВП і А; 

(250525) Щит управління КВП і А; (250526) Щит управління КВП і А; (250527) Щит управління 
КВП і А; (250528) Щит управління КВП і А; (250529) Щит управління КВП і А; (250530) Щит 

управління КВП і А; (250531) Щит управління КВП і А; (250532) Щит-шкаф ЩМ ЗД; (500310) БФП 
ЛАЗЕРНИЙ Samsung SL M2070 WFEV; (500311) Насос вертикальний двухплунжерний АНВ – 125; 
(500325) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500326) Системний блок IT-Block G5400Work; 

(500333) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500334) Системний блок IT-Block G5400Work; 
(500379) Багатофункційний пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i; (500715) Системний блок з 

процесором INTEL Pentium 65400; (500800) Массовий витратомір RCCT38-



DH1M04D4SL/KF1/K4/MB3 DIV802026; (500801) Массовий витратомір RCCT38-
АH1М04D4SL/KF1/K4/MB3 DIV701410; (500852) Массовий витратомір RCCT38-

DH1A04D4SL/KF1/K4/MB3 DIV901692; (500853) Массовий витратомір RCCT38-
DH1A04D4SL/KF1/K4/MB3 DIV901932; (500865) Насос ІНС 65-160 Ех ; (500867) Насос ВС - 80 СВН 

– 80; (500993) Насос SМ 65-50-160-5.5; (500994) Насос GZA 80-65-160/7.5; (500995) Насос GZA 80-
65-160/7.5; (500996) Насос SМ 65-50-160-5.5; (501002) Обчислювач об’єму спирту «Універсал-С»; 
(501102) Чанок замісу; (501103) Електродвигун АИР250М4 90/1500 ІМ1081; (501104) Насос GZA 50-

32-160/3,0; (501105) Насос GZA 50-32-160/3,0; (501106) Електродвигун АИР-132S4 7.5квт 1500 
об./хв.; (501107) Електродвигун АИР-132S4 7.5 квт 1500 об./хв.; (501108) Насос GZA 80-65-125/4,0; 

(501126) 7ME6340-2YF13-2AA1 СенсорMAG3100P, DN50, PN40, футеровка PTFE; (501127) 
7ME6910-1АА10-1AA0 MAG5000 електронний витратомір рідин, живлення 220В АС; (501128) 
Клапан Ду 40 25ч38нж “Н.З.” З мембранним пневматичним приводом; (501129) Насос-дозатор PDE 

DLX MF/M 5-7 230V/240V CP-PVDF; (501130) Насос-дозатор PDE DLX MF/M 5-7 230V/240V CP-
PVDF; (501131) Насос-дозатор PDE DLX MF/M 5-7 230V/240V CP-PVDF; (501132) Силова шафа 

управління мішалками ГДФО1, ГДФО2 та ГДФО3 на базі 3-х ПЧ 3 кВт; (501133) Силова шафа 
управління насосом дефлегматорної води на базі ПЧ 1,1 кВт та мішалкою чанка замісу на базі ПЧ 3 
кВт; (501134) 7ME6910-1АА10-1AA0 MAG5000 електронний витратомір рідин, живлення 220В АС; 

(501135) Силова шафа управління насосом замісу на базі ПЧ 7,5 кВт; (501136) Силова шафа 
управління насосом сусла на базі ПЧ 7,5 кВт; (501137) 7ME6340-2YF13-2AA1 Сенсор MAG3100P, 

DN50, PN40, футеровка PTFE; (501138) клапан Ду 40 25ч38нж “Н.З.” З мембранним пневматичним 
приводом; (501142) Шафа управління технологічним процесом варки на базі ПЛК і графічної панелі; 
(501143) Шафа управління технологічним процесом приготування замісу на базі ПЛК і графічної 

панелі; (501159) Насосний агрегат АВС-80; (501805) Насос GZA 80-50-160/5,5; Транспортні засоби: 
(250533) Автомашина ГАЗ 3110 ВМ 6733 АО; (250535) Автомашина Лада 11193 ВМ 2188 АМ 

(КАЛИНА); (250536) Автомашина САЗ 3507 ВМ 9843 АВ; (250537) Автомашина САЗ 3507 ВМ 6926 
АР; (250538) Автомобіль ГАЗ 3307 ВМ 5261 АР; (250539) Трактор Т-40 Т 00504 ВМ. Інструменти, 
прилади та інвентар: (250540) Автоматика апартного відділення; (250541) Автоматика варильного 

відділення; (250542) Автоматика енергозберігаючої схеми розварювання; (250543) Автоматика котла 
№2; (250544) Автоматика котла №1; (250545) Аквадистилятор; (250546) Аквадистилятор; (250547) 

Алконт; (250548) Бензопила Олео-МАК; (250549) Бетономішалка 225 л; (250550) ВАГи BTU 2103 3 
кл.; (250551) Вентилятор пилевий ВРП з електродв.7,5 квт; (250552) Вологомір; (250553) Вологомір; 
(250554) Вологомір «Фауна-М»; (250556) Електродрель Старк; (250557) Електроплита; (250558) 

Кондиціонер ДОВ - G 1200 RH; (250559) Кондиціонер ДОВ - G 1200 RH; (250560) Крісло Регал; 
(250561) Крісло Зебра; (250562) Крісло Паріно; (250563) Крісло Регал; (250564) Крісло Регал; 

(250565) Лебідка; (250566) Лебідка; (250567) Лебідка електрична; (250568) Лебідка електрична; 
(250569) Магнітофон; (250570) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-04-31; (250571) 
Мікропроцесорний регулятор МІК 51-07-04; (250572) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-07-31; 

(250573) Мікропроцесорний регулятор МТР 51-04-31; (250574) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-
15-06; (250576) Мікропрцесорний регулятор МІК 51-04-04; (250577) Мікроскоп “Юнат”2П Відіо; 

(250578) Мотокоса; (250579) Перетворювач витрати рідини ИРЖ 3,2-Р 40-20-А; (250581) 
Перетворювач витрати рідини ИРЖ 3,2-Р-40-20-А; (250582) Перетворювач тиску РС-28/0 ІМРа; 
(250583) Перетворювач частоти 2,2 квт 380 в; (250584) Перетворювач частоти 2,2 квт 380 в; (250585) 

Перетворювач частоти 2,2 квт 380в; (250586) Перетворювач частоти 4,0 квт 380 в; (250587) 
Перетворювач частоти 5,5 квт 380 в; (250588) Перетворювач частоти 5,5 квт 380 в; (250589) 

Перетворювач частоти 7,5 квт 380 в; (250592) Прибор Петрова; (250593) Принтер XEROX; (250594) 
Пристрій плавного пуску; (250595) РН-метр; (250596) Робоче місце; (250597) Робоче місце; (250598) 
Робоче місце; (250599) Робоче місце; (250600) Робоче місце; (250601) Робоче місце; (250602) Робоче 

місце; (250603) Робоче місце; (250604) Робоче місце; (250605) Ротаметр РП 1,6 ЖУЗ; (250606) 
Ротаметр РП 6,3 ЖУЗ; (250607) Ротаметр РП 1,6 ЖУЗ; (250608) Ротаметр РП 10 ЖУЗ; (250609) Сейф 

ШМ 212; (250610) Сейф ШМ 108-11; (250611) Спліт система СН - С12; (250612) Спліт система СН-
С09; (250613) Стіл; (250614) Стіл; (250615); Стіл (250616); Стіл письмовий; (250617) Стіл 
письмовий; (250618) Стіл 1,1; (250619) Стіл 1,2; (250620) Стіл комп’ютерний; (250621) Стіл 

письмовий; (250622) Стіл письмовий; (250623) Стіл письмовий; (250624) Стіл письмовий; (250625) 
Стіл письмовий; (250626) Ультразвуковий лічильник; (250627) Факс Panasonik KX FT 934; (250628) 

Факс Панасонік; (250629) Фотоелектрокалориметр КФК; (250630) Холодильна шафа; (250631) 



Холодильник; (250632) Шафа; (250633) Шафа; (250634) Шафа (250635) Шафа двохдверна; (250636) 
Шафа двохдверна; (250637) Шафа двохдверна; (250638) Шафа стіліжна; (250639) Шкаф ВВ ВС 

08.06.032; (250640) Шкаф ВВ ВС 08.06.032; (250641) Шкаф лабораторний; (250642) Шкаф офісний; 
(500340) Витратомір-лічильник рідини; (501123) Вага ТВ1-60-20-(600х700)-12а; (501124) Вага ТВ1-

60-20-(600х700)-12а; (501125) Вага ТВ1-60-20-(600х700)-12а; (501139) Позиціонер електро-
пневматичний, EPRWNS2SN3NTN; (501140) Позиціонер електро-пневматичний, 
EPRWNS2SN3NTN; (501141) Позиціонер електро-пневматичний, EPRWNS2SN3NTN; (501145) 

Шафа захисна; (500309) Ваги залізничні; (501574) Норія ковшова; (501575) Шнек картопляний; 
(501576) Привод винтовий; (501577) Насос АВН; (501578) Насос АВН; (501579) Насос АНВ-125; 

(501580) Водопідігрівач; (501581) Дробілка; (501582) Резервуар для газу; (250645) Балон аргонний; 
(250646) Балон Газовий; (250647) Водомір В/т-80; (250648) Дозатор для розливу спирту в 
спиртосховищі; (250649) Дрель Штурм; (250650) Конвектор 1000 w; (250651) Конвектор 1500 w; 

(250652) Конвектор 1500 w; (250653) Конвектор 1500 w; (250654) Конвектор 1500 w; (250655) 
Конвектор F17 1000; (250656) Лічильник газу Арсенал; (250657) Лобзик Штурм; (250658) Магнітола 

SD SONI; (250659) Мельниця лабораторна; (250660) Пила ЕПЦ-3; (250661) Сігналізатор газу С-Г-Б-
1-2; (250662) Станція катодного захисту; (250663) Тонометр UA-777; (250664) Фрезер Енергомаш; 
(250665) Шліфмашинка Штурм; (501469) Комплект відеоспостереження HikVision NK4E0-1T; 

(501488) датчики рівня Liquiphant M FTL; (501489) датчики рівня Liquiphant M FTL; (501490) 
датчики рівня Liquiphant M FTL; (501908) Перетворювач тиску РС - 28/0...40 кРа/PD/CM30*2; 

(501941) Обчислювач об’єму спирту (далі – Об’єкт). 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: Сумська область, Конотопський район, смт Дубов’язівка, вул. Петра 
Лусти, 38-б; вул. Шевченка, 17-а; вул. Петра Лусти, 38-а; вул. Петра Лусти, 38; провул. 2-й 

Шевченка, 17-а. 
Балансоутримувач об’єкта: ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618). 

ПЕРЕЛІК 

нерухомого майна 

Інв.  
номер  

Назва  
Адреса 

розташуванн
я  

Загальна 

площа (м2) 

Реєстраційни
й номер 

Функціональ
не  

використанн
я 

Підстава  
виникнення  

права 
власності 

Форма 
власності  

та власник 

250009 Будинок 
контори 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38-б 

177,7 

20620034592
20 

1220.9 
Будівлі для 
конторських 
та 
адміністрати
вних цілей 
інші  

 Витяг 
207808246 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250001 Автовісова Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, 
вул. Шевчен
ка 17-а 

148,9 

20620424592
20 

1274.6 
Господарські 
будівлі 

 Витяг 
207816074 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250058 Павільйон-
столова 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38-а 

121,2 

20620251592
20 

1230.4 
Їдальні, 
кафе, 
закусочні та 
т. ін.  

 Витяг 
207812367 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 



Інв.  
номер  

Назва  
Адреса 

розташуванн
я  

Загальна 

площа (м2) 

Реєстраційни
й номер 

Функціональ
не  

використанн
я 

Підстава  
виникнення  

права 
власності 

Форма 
власності  

та власник 

250055 Насосна 
станція 
брудних вод 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, пров. 2-й 
Шевченка, 
17а 

32,5 

20966331592
20 

1274.6 
Господарські 
будівлі 

Витяг 
220613774 
від 
18.08.2020 

Державна 
МРЕТС 

250010 Будівля 
головного 
корпусу 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

3838,4 

20620832592
20 

1251.5 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловос
ті  

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250070 Будівля 
головного 
корпусу 
(теплопункт) 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

39,8 

20620832592
20 

1251.5 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловос
ті  

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250011 Будівля  
контрольної  
прохідної 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

41,5 

20620832592
20 

1251.5 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловос
ті  

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250012 Будівля 
автогаража 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

46,5 

20620832592
20 

1242.1 
Гаражі 
наземні  

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250013 Будівля 
автогаража 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

231,3 

20620832592
20 

1242.1 
Гаражі 
наземні  

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250014 Будівля 
автовагової 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

39,9 

20620832592
20 

1274.6 
Господарські 
будівлі 

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 



Інв.  
номер  

Назва  
Адреса 

розташуванн
я  

Загальна 

площа (м2) 

Реєстраційни
й номер 

Функціональ
не  

використанн
я 

Підстава  
виникнення  

права 
власності 

Форма 
власності  

та власник 

250015 Насосна 
водяна 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

19,3 

20620832592
20 

1274.6 
Господарські 
будівлі 

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250016 Будівля БРУ Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

1206,2 

20620832592
20 

1251.5 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловос
ті  

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250017 Будівля 
насосної 
станції 
мазуту 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

21 

20620832592
20 

1274.6 
Господарські 
будівлі 

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250018 Будівля 
солодового 
цеху та 
складу 
хімікатів 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

1005,9 

20620832592
20 

1251.5 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловос
ті  

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250019 Виробничий 
корпус  

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

1193 

20620832592
20 

1251.5 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловос
ті  

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250033 Виробничий 
корпус 
(електротран
сформаторна 
підстанція) 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

23,3 

20620832592
20 

1251.5 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловос
ті  

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250078 Цех 
лікарських 
засобів 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

546,4 

20620832592
20 

1251.5 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловос
ті  

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 



Інв.  
номер  

Назва  
Адреса 

розташуванн
я  

Загальна 

площа (м2) 

Реєстраційни
й номер 

Функціональ
не  

використанн
я 

Підстава  
виникнення  

права 
власності 

Форма 
власності  

та власник 

250079 Цех сирого 
крохмалю 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

578 

20620832592
20 

1251.5 
Будівлі 
підприємств 
харчової 
промисловос
ті  

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250053 Матеріальни
й склад 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

273,2 

20620832592
20 

1252.9 
Склади та 
сховища 
інші  

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250054 Механічна 
майстерня 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

224,3 

20620832592
20 

1274.6 
Господарські 
будівлі 

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250059 Будівля 
пилорами 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

62,4 

20620832592
20 

1274.6 
Господарські 
будівлі 

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250060 Плотницька  Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

138 

20620832592
20 

1274.6 
Господарські 
будівлі 

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250067 Склад 
бензину 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

48,6 

20620832592
20 

1252.9 
Склади та 
сховища 
інші  

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250068 Склад зерна Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

612,8 

20620832592
20 

1252.9 
Склади та 
сховища 
інші  

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 



Інв.  
номер  

Назва  
Адреса 

розташуванн
я  

Загальна 

площа (м2) 

Реєстраційни
й номер 

Функціональ
не  

використанн
я 

Підстава  
виникнення  

права 
власності 

Форма 
власності  

та власник 

250069 Спиртосхови
ще 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

429,6 

20620832592
20 

1252.9 
Склади та 
сховища 
інші  

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250064 Будівля 
складу 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

145,4 

20620832592
20 

1252.9 
Склади та 
сховища 
інші  

Витяг 
207804953 
від 
29.04.2020 

Державна 
МРЕТС 

250056 Насосна 
станція 
сирого 
крохмалу 

Сумська 
обл., 
Конотопськи
й р-н, смт 
Дубов’язівка
, вул. Петра 
Лусти, 38 

18,8 

20965433592
20 

1274.6 
Господарські 
будівлі 

Витяг 
220611185 
від 
18.08.2020 

Державна 
МРЕТС 

 

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 

Сумська обл., 
Конотопський 
р-н, смт 
Дубов’язівка 

37,4996 

5922055300:08:004:0047 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і 
допоміжних будівель 
та споруд підприємств 
переробної, 
машинобудівної та 
іншої промисловості 

 Рішення про державну 
реєстрацію прав та їх 
обтяжень, індексний 
номер: 31607080 від 
28.09.2016. Інформаційна 
довідка 69198729 від 
28.09.2016 

Земельна 
ділянка 

Сумська обл., 
Конотопський 
р-н, смт 
Дубов’язівка, 
вул. Лусти П 

5,1613 

5922055300:01:053:0001 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і 
допоміжних будівель 
та споруд підприємств 
переробної, 
машинобудівної та 
іншої промисловості 

Рішення про державну 
реєстрацію прав та їх 
обтяжень № 26597721 
від 30.11.2015  Витяг з 
реєстру ЕКК № 111478 
від 30.11.2015 

Земельна 
ділянка 

Сумська обл., 
Конотопський 
р-н, смт 
Дубов’язівка, 
провулок 1-й 
Шевченка 

0,4859 

5922055300:01:039:0004 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і 
допоміжних будівель 
та споруд підприємств 
переробної, 
машинобудівної та 
іншої промисловості 

 Рішення про державну 
реєстрацію прав та їх 
обтяжень № 22610038 
від 06.07.2015 Витяг з 
реєстру  
ЕЕХ 612317 від 06.07.2015 



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 

Сумська обл., 
Конотопський 
р-н, смт 
Дубов’язівка, 
вул. Лусти П, 
38 

0,1330 

5922055300:01:032:0002 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і 
допоміжних будівель 
та споруд підприємств 
переробної, 
машинобудівної та 
іншої промисловості 

Рішення про державну 
реєстрацію прав та їх 
обтяжень№ 22613863 від 
06.07.2015 Витяг з реєстру 
ЕЕХ від 06.07.2015 

Земельна 
ділянка 

Сумська обл., 
Конотопський 
р-н, смт 
Дубов’язівка, 
вул. Лусти П. 

0,0380 

5922055300:01:032:0003 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і 
допоміжних будівель 
та споруд підприємств 
переробної, 
машинобудівної та 
іншої промисловості 

Рішення про державну 
реєстрацію прав та 
обтяжень №22618805 
від 06.07.2015 Витяг з 
реєстру ЕЕХ 612325 
від 06.07.2015 

Земельна 
ділянка 

Сумська обл., 
Конотопський 
р-н, смт 
Дубов’язівка, 
вул. Лусти П 

0,0569 

5922055300:01:039:0016 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і 
допоміжних будівель 
та споруд підприємств 
переробної, 
машинобудівної та 
іншої промисловості 

Витяг з Держреєстру 
речових прав  
на нерухоме майно про 
реєстрацію прав та їх 
обтяжень № 78148749 
від 16.01.2017. 
Рішення про державну 
реєстрацію прав та їх 
обтяжень, індексний 
номер: 33429760 
від 16.01.2017  

Земельна 
ділянка 

Сумська обл., 
Конотопський 
р-н, смт 
Дубов’язівка 

1,3373 

5922055300:01:032:0008 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і 
допоміжних будівель 
та споруд підприємств 
переробної, 
машинобудівної та 
іншої промисловості 

Витяг з Держреєстру 
речових прав  
на нерухоме майно про 
реєстрацію прав та їх 
обтяжень № 78167608 від 
16.01.2017. Рішення про 
державну реєстрацію прав 
та їх обтяжень, індексний 
номер:  
33432828 від 16.01.2017  

Земельна 
ділянка 

Сумська обл., 
Конотопський 
р-н, смт 
Дубов’язівка 

0,0607 

5922051300:01:039:0011 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і 
допоміжних будівель 
та споруд підприємств 
переробної, 
машинобудівної та 
іншої промисловості 

Витяг з Держреєстру 
речових прав  
на нерухоме майно про 
реєстрацію прав та їх 
обтяжень № 78151567 
від 16.01.2017. Рішення 
про державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 33430258 
від 16.01.2017.  

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про договори оренди, укладені щодо об’єктів приватизації, станом на 13.10.2020 



№ 
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 
«Виробниче 
об’єднання 
«Протекс 
Груп» 

Нежитлові 
приміщення  

667,3 Розміщення виробництва 
кормів для тварин 

Договір від 20.09.2019 № 
13/59/19-Н, термін дії до 
18.08.2022 

4,92 

2 ТОВ «ПАН-
ТЕЛЕКОМ» 

Частина 
даху 

2,0 Розміщення технічних засобів 
оператора телекомунікацій, 
який надає послуги з доступу 
до Інтернет 

Договір від 24.04.2018 № 
2425, термін дії до 
23.03.2021 

36,51 

 

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 
договори оренди зберігають чинність для нового власника приватизованого майна. 

Відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі зміни власника речі, переданої у найм, 
до нового власника переходять права та обов’язки наймодавця.  

Інформація про 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. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 11 березня 2021 року. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

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

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

Приватизація Об’єкта 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, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №432 (із змінами), Закону України від 

03.12.2019 № 318/ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів» та Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 699. 

Покупець Об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 
СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 33 796 715,42 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 16 898 357,71 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 16 898 357,71 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 3 379 671,54 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 689 835,77 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 1 689 835,77 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 гривень 00 копійок. 



УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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

збереження до 01 липня 2021 року видів діяльності, які здійснювало Дубовязівське МПД, а саме: 
виробництво спирту етилового ректифікованого; 

збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, 
не менше 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року, та 
працевлаштування на них протягом 2 місяців з моменту переходу права власності на об’єкт не менше 

77 осіб.  

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 Полтавській та Сумській  

областях 
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 42769539 
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 42769539  

в іноземній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  

областях  
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23  
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),  

№ UA043314010000025208054200825 (євро)  
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»  

SWIFT: PBANUA2Х  
Код ЄДРПОУ: 42769539  
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).  

Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській  
областях  

Address: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23  
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),  
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)  

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»  
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE  

SWIFT: PBANUA2Х  
Code YeDRPOU: 42769539,  
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 14.00 за місцезнаходженням 

об’єкта: Сумська область, Конотопський район, смт Дубов’язівка, вул. Петра Лусти, 38. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: керівник Дубов’язівського МПД ДП «Укрспирт» Солтіс Олег 
Ярославович, тел. (067) 230-44-77, E-mail: snfo.duboviazivka@sumy.ukrspirt.com. 



Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України  
по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/. Контактна особа організатора аукціону – Білоброва Наталія Михайлівна. 
Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32.  

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ регіонального відділення від 08.02.2021 № 92. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-12-16-000001-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни : 30 календарних днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

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

аукціону з умовами – 337 967,15 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 168 983,58 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 168 983,58 грн. 
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів 

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

 


