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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею 712,9 м2, що 

знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Миру, 89 та 

обліковується на балансі Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Хмельницький), код за ЄДРПОУ 43316784 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля загальною площею 712,9 м2 (далі – 

об’єкт приватизації). 

Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Миру, 89. 
Балансоутримувач: Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. 

Хмельницький), код за ЄДРПОУ 43316784, контактні дані: тел. (0382) 76-57-49. 
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: 

нежитлова будівля загальною площею 712,9 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., 
Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Миру, 89 та обліковується на балансі Центрально-Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), код за ЄДРПОУ 43316784. 
Одноповерхова будівля з підвальним приміщенням та прибудованою котельнею. Рік побудови – 

1917, фундамент камінний, стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття дерев’яне, підлога 
дерев’яна, сходи дерев’яні, наявна електрифікація. Право власності на нерухоме майно 

зареєстровано за державою в особі Міністерства юстиції України 22.07.2014, номер запису про право 
власності 6419662, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 413203368215. Відомості про 
земельну ділянку відсутні. Наказом Управління культури, національностей та релігій Хмельницької 

ОДА від 28.02.2013 № 65н об’єкт включений до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної 
спадщини Хмельницької області за видом «архітектура» та «містобудування» як житловий особняк 

приватного адвоката Периторіна. 
Фотографічне зображення об’єкта: додається. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 07 квітня 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 
електронного 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 окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

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



Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим 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: 319 379,00 грн (без ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 31 937,90 грн (без ПДВ). 
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із зниженням стартової ціни: 

159 689,50 грн (без ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 15 968,95 грн (без ПДВ). 
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 159 689,50 грн (без ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 15 968,95 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: 

покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України  
по Вінницькій та Хмельницький областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації в сумі 12 200,00 грн в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 

купівлі-продажу; 
до моменту підписання та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу майбутній власник 

відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 
№ 1805-ІІІ (із змінами) зобов’язаний укласти з органом охорони культурної спадщини попередній  
договір про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку. 

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 з понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00; 

контактна особа від Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький), яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Косевич Сергій  
Олександрович, тел. 256-3-03-75, 256-2-24-26. 

Час роботи у робочі дні з 9.00 до 17.30, у п’ятницю з 9.00 до 16.30. 

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 

державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 

820172, код 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 
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код 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-2020-03-06-000001-3. 

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 на аукціоні з умовами: 3 193,79 грн. 
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій : 1 596,90 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» 

(адміністратор). 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 ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 

областях про продаж об’єкта державної власності – комплексу будівель загальною площею 

198,9 м2 у складі: адмінбудинок, А; гараж-сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; 

колодязь, К; огорожа № 1; ворота № 2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., 

Долинський р-н, м. Долинська, вул. 8 Березня, 131 та перебуває на балансі Долинської 

районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002) 
 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: комплекс будівель загальною площею 198,9 м2 у складі: 

адмінбудинок, А; гараж-сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа 

№ 1; ворота № 2. 

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, вул. 8 Березня, 131. 

Назва балансоутримувача: Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за 
ЄДРПОУ 00700002), адреса: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Сонячна, 6. 



Відомості про об’єкт  

Назва  
Адреса 
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Реєстраційний 
номер  

Функціональне 
використання  

Підстава  
виникнення  

права  

власності  

Форма 
власності 

та власник  

Комплекс 
будівель 

загальною 
площею 

198,9 м2 у 

складі: 
адмінбудинок
, А; гараж-

сарай, Б; 
ізолятор, В; 

погріб, Д; 
вбиральня, Г; 
колодязь, К; 

огорожа № 1; 
ворота № 2  

Кіровоградськ
а обл., 

Долинський р-
н, 
м. Долинська, 

вул. 8 Березня, 
131  

198,9  
192093953521

9  
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України 
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Об’єкт являє собою комплекс одноповерхових будівель, а саме; адмінбудинок, А, загальною 

площею 128,6 м2; гараж-сарай, Б, загальною площею 58,1 м2; ізолятор, В, загальною площею 

12,2 м2. Фундаменти будівель бутові, стіни цегляні, перекриття та покриття – залізобетонні плити, 
дерев’яно-балочне, покрівля – азбестоцементні листи хвилястого профілю. Інженерні комунікації 

(водопостачання, каналізація, система опалення, вентиляція, електропостачання, газопостачання) 
потребують ремонту. Рік побудови – 1973. До складу комплексу входять споруди : погріб, Д – 
котлован, стіни якого обкладено цеглою; вбиральня, Г, цегляна; колодязь, К, із залізобетонних кілець 

2009 року будівництва; огорожа № 1 та ворота № 2 металеві. Стан будівель та споруд задовільний. 
Об’єкт тривалий час не використовується, потребує ремонту. 

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,2598 га, 
кадастровий номер 3521910100:09:001:0020, цільове призначення – для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови. 

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: 07 квітня 2021 року. 

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

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

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

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

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

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

Приватизація об’єкта державної власності – комплексу будівель загальною площею 198,9 м2 у 
складі: адмінбудинок, А; гараж-сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа 
№ 1; ворота № 2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, 

вул. 8 Березня, 131 та перебуває на балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), 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 державної власності – комплексу будівель загальною площею 198,9 м2 у складі: 

адмінбудинок, А; гараж-сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1; 
ворота № 2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, вул. 8 

Березня, 131 та перебуває на балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини 
(код за ЄДРПОУ 00700002), повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 449 420,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 224 710,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 224 710,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 44 942,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 22 471,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 22 471,00 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 гривень 00 коп.) протягом 30 

календарних днів з моменту укладання договору купівлі-продажу об’єкта державної власності – 

комплексу будівель загальною площею 198,9 м2 у складі: адмінбудинок, А; гараж-сарай, Б; ізолятор, 
В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1; ворота № 2, що розташований за адресою: 
Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, вул. 8 Березня, 131 та перебуває на балансі 

Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002). 

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 : 

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 ЄДРПОУ 42767945. 

Банк отримувача: 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 ЄДРПОУ 42767945. 

Банк отримувача: 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. Долинська, вул. 8 Березня, 131. Контактна особа, яка відповідальна за забезпечення огляду 
об’єкта, – Вовк Володимир Олександрович, тел. 0661951699; адреса електронної пошти: 
09.dlvmdpss.kr@ukr.net. 

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 – четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; 
відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579; адреса 

електронної пошти : kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: 
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 
26.02.2021 № 12/01-38. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000005-2. 

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 – 4 494,2 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 247,10 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2 247,10 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

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

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

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

 
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 область, Буський район, 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 область, Буський район, м. Красне, вул. Залізнична, 18. 

Відомості про об’єкт: 

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 з вм’ятиною. Електрообладнання, фари, прилади, скло, 

обшивка салону – відсутні); 

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

шини 4 шт. з дисками (тех. стан : 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: Приватне акціонерне товариство «Красненський комбінат 

хлібопродуктів», код ЄДРПОУ 00952060. Контактні дані: Стадник Віктор Теодозійович, 
тел.0(63)8585866. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 09 квітня 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 область, Буський район, м. Красне, 

вул. Залізнична, 18 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію  
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 

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

Покупець об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – колишнього 
пожежного автомобіля (ГАЗ 66-01) за адресою: Львівська область, Буський район, 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. 

УМОВИ ПРОДАЖУ. 

Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки 
об’єкта, в сумі 1499,00 грн (одна тисяча чотириста дев’яносто дев’ять гривень 00 коп.) без ПДВ на 
рахунок органу приватизації UA788201720343130003000157855 в ДКСУ, одержувач – Регіональне 

відділення ФДМУ по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, 
банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172, адреса – 01601, м. Київ, 

вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 

переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного  

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях 

Рахунок – UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 
Рахунок – UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172. 

в іноземній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях. 

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

Валюта рахунка – долари США та Євро. 

Рахунок : UA863223130000025203000000065 

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

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

SWIFT: EXBSUAUX. 

Код ЄДРПОУ: 42899921. 

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

Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.  

Address: 4, Kopernika, Lviv, city,79005. 

Account: UA863223130000025203000000065. 

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

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.  

SWIFT: EXBSUAUX. 

Code YeDRPOU: 42899921. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних 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 

область, Буський район, м. Красне, вул. Залізнична, 18. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: Стадник Віктор Теодозійович, тел. (063)8585866. 



Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ 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 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 

відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про продаж на 

аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі площею 

63,14 м2 за адресою: Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Богдан, вул. Шевченка, 110, що 

перебуває на балансі Рахівської районної державної лікарні ветеринарної медицини  

(код за ЄДРПОУ 00698816) 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлова будівля площею 63,14 м2. 

Місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Богдан, вул. Шевченка, 110. 
Назва балансоутримувача: Рахівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за 

ЄДРПОУ 00698816). 
Відомості про об’єкт: 

Форма власності – державна, реєстраційний номер – 1710327621236. 
Об’єкт являє собою окремо розташовану в центральній частині села одноповерхову будівлю 1985 

року побудови загальною площею приміщень 63,14 м2. 
Будівля має окремий вхід з вулиці. Конструктивні елементи: фундамент бетонний; стіни та 

перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – шифер; підлоги дощаті, лінолеумні; 
внутрішні системи інженерного устаткування в будівлі – електропостачання та пічне опалення. 

Частина будівлі (вбудовані нежитлові приміщення (поз. 1, 2, 3) загальною площею 38,53 м2), які 
знаходяться в оренді, перебувають в задовільному стані. Стан решти приміщень – незадовільний. 
Частина даху будівлі побуває в аварійному стані, міжповерхове перекриття частково зруйноване 

внаслідок протікання покрівлі. 
Будівля раніше використовувалась для розміщення Богданської дільниці ветеринарної медицини. 

На сьогодні за призначенням будівля не використовується. 

Інформація про перелік майна, яке передане в оренду: 



№ 
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 за 
місяць без 
ПДВ, грн*  

1  Фізична 

особа – 
підприємець 
Годван Павло 

Павлович  

Вбудовані нежитлові 

приміщення (поз.1, 2, 
3) будівлі літ. «А» 
Богданської дільниці 

ветеринарної медицини  

38,53  

Розміщення 

аптеки та 
реалізація 
готових ліків  

Договір  

№ 03-15/05-08 
від 26.01.2015 
Термін дії – 

до 25.11.2025 

38,93  

 
* Розмір орендної плати визначено шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на 

індекси інфляції за відповідні місяці згідно з чинним законодавством. 
Відомості про земельну ділянку: 

Об’єкт знаходиться на земельній ділянці площею 0,0300 га, яка відповідно до Рішення 14 сесії 22 
скликання Богданської сільської ради народних депутатів від 24.12.1997 надана у постійне 
користування балансоутримувачу об’єкта приватизації – Рахівській районній державній лікарні 

ветеринарної медицини. Цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування дільниці 
ветеринарної медицини. Кадастровий номер земельної ділянки – відсутній. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 09 квітня 2021 року. 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової 
ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

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

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

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

Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – нежитлової 

будівлі площею 63,14 м2 за адресою: Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Богдан, вул. Шевченка, 
110, що перебуває на балансі Рахівської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за 

ЄДРПОУ 00698816) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію  
державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 

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

Покупець окремого майна – нежитлової будівлі площею 63,14 м2 за адресою: Закарпатська обл., 
Рахівський р-н, с. Богдан, вул. Шевченка, 110, що перебуває на балансі Рахівської районної 

державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698816), повинен відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

СТАРТОВА ЦІНА ОБ’ЄКТА ДЛЯ: 

аукціону з умовами – 154 416,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 77 208,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 77 208,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону з умовами – 15 441,60 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 7 720,80 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 7 720,80 грн (без урахування ПДВ). 



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

поточного року – 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ. 

Покупець об’єкта приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі площею 63,14 м2 за 
адресою: Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Богдан, вул. Шевченка, 110, що перебуває на балансі 

Рахівської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698816), 
зобов’язаний відшкодувати органу приватизації витрати, пов’язані з підготовкою Об’єкта 
приватизації до продажу, зокрема витрати з проведення незалежної оцінки майна в сумі 2 200,00 грн 

(дві тисячі двісті грн 00 коп.) без урахування ПДВ протягом 30 календарних днів з моменту 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 

переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного  
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами : 

в національній валюті: 

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

Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та 
проведення переможцем аукціону розрахунків  за придбаний об’єкт малої приватизації державної 

власності – окремого майна – нежитлової будівлі площею 63,14 м2 за адресою: Закарпатська обл., 
Рахівський р-н, с. Богдан, вул. Шевченка, 110, що перебуває на балансі Рахівської районної 

державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698816). 
Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску). 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172 
в іноземній валюті: 

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

Адреса: вул. Коперника, 4, м. Львів, 79005, Україна. 
Валюта рахунка – долари США та Євро 
Рахунок № UA863223130000025203000000065 

Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» 
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна 

SWIFT: EXBSUAUX. 
Код ЄДРПОУ: 42899921 
Призначення платежу: ( обов’язково вказати за що) 

Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts  
Address: 4, Kopernika str., Lviv, city,79005, Ukraine 

Account: UA863223130000025203000000065 
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine» 
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

SWIFT: EXBSUAUX 
Code YeDRPOU: 42899921 

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

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: 

у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45. 
Телефон : (0312) 61-38-83, Е-mail: refor_21@spfu.gov.ua. 
Відповідальна особа: Качур Марія Михайлівна. 



Найменування організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Закарпатській області Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській  

областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька,60, адреса 
вебсайта:zakarpattia@spfu.gov.ua. 

Телефон для довідок: (0312) 61-38-83. 

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-2020-11-30-000001-3. 

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. 

 
 

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 – окремого майна: 

нежитлова будівля магазину літ. «А» загальною площею 65,9 м2 за адресою: Харківська 

область, Куп’янський р-н, с. Нова Тарасівка, вул. Сморшка А. Д., 1 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля магазину літ. «А» загальною площею 

65,9 м2. 

Місцезнаходження: Харківська область, Куп’янський район, с. Нова Тарасівка, вул. Сморшка А. 

Д., 1. 
Найменування балансоутримувача: КСП «Ягідне», реформовано у СТОВ «Ягідне» (ЄДРПОУ 

30739291), товариство припинено, запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань від 04.08.2006 № 14651170002000079). 
Місцезнаходження та дані про балансоутримувача: відсутній. 

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт. 

Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля 1971 року побудови. Фундаменти стрічкові 
цегляні, стіни з силікатної цегли, перегородка дерев’яна, перекриття дерев’яні балочного типу, з 

утеплювачем, поштукатурені. Технічний паспорт на об’єкт виготовлено станом на 23.12.2010. Право 
власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна в особі Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Харківській області (Свідоцтво про право власності від 14.12.2011). 
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на: privatization.gov.ua. 
Функціональне використання об’єкта: не використовується. 

Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, відповідно до 
листа Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 04.12.2019 № 11-20-9/1-

9719/19-19 належить до земель житлової та громадської забудови. Інформація про реєстрацію права 
власності або користування на земельну ділянку відсутня. 

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: 09.04.2021. 

Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 

№ 432 (зі змінами). 



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

проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового 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 – 28540,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 14270,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 14270,00 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 – 2854,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1427,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 1427,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

УМОВИ ПРОДАЖУ: 

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 – окремого майна: нежитлова будівля 

магазину літ. «А» загальною площею 65,9 м2 за адресою: Харківська область, Куп’янський р-н, 
с. Нова Тарасівка, вул. Сморшка А.Д., 1, у розмірі 2100,00 гривень. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 

переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

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 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 – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код: BNPAFRPP 
Валюта рахунка – USD 
№ рахунка – UA 353510050000025206763799300 

Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696 UKRSIBBANK ANDRIIVSKA 

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

BNPAUS3N 

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: балансоутримувач відсутній, об’єкт у вільному доступі за 

адресою: Харківська область, Куп’янський р-н, с. Нова Тарасівка, вул. Сморшка А. Д., 1. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, 

Донецькій та Луганській областях, 61057, Україна, Харківська область, м. Харків, майдан 
Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа 

організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Попова 
Оксана Вікторівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти : kharkiv@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ регіонального відділення від 
26.02.2021 № 00555. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-11-22-000032-1. 

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій : 30 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 – 285,40 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 142,70 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 142,70 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. 

 
КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про продаж об’єкта малої приватизації –  

гаража літ. А-1 загальною площею 39,6 м2, розташованого за адресою: м. Чернігів, 

вул. Толстого, 15 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 



Найменування об’єкта приватизації: гараж літ. А-1 загальною площею 39,6 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: м. Чернігів, вул. Толстого, 15. 
Найменування балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській  

області. 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 14034, м. Чернігів, вул. 1 Травня,180, 

тел. (04622) 3-01-19, 3-71-42, e-mail: post@dpsscn.gov.ua. 
Відомості про об’єкт приватизації: гараж літ. А-1 знаходиться в серединній частині міста 

Чернігова. Поряд розташовані переважно житлова забудова, приватний сектор та об’єкти 

комерційного використання. Поряд з об’єктом є можливість стоянки для автомобілів. Прилегла 

територія облаштована: озеленення, електроосвітлення. Загальна площа – 39,6 м2. Фундамент 
бетонний, стіни, перегородки – цегляні, перекриття – з/б плити, покрівля рулонна (наявні ознаки 

протікання), підлога бетонна, отвори – металеві гаражні ворота. Наявне електропостачання. 

Назва   

Адреса 

розташуванн
я   

Загальна 

площа, м
2  

Реєстраційни
й номер  

Функціональн

е  
використання  

Підстава  

виникнення  
права  

власності  

Форма власності та 
власник  

Гараж 
літ.А-1, 
загально

ю 
площею 

39,6 м2  

м. Чернігів, 
вул. Толстог
о, 15  

39,6  
40544977410

1  

За 
призначенням  

Витяг з 
державного 
реєстру 

речових прав 
на нерухоме 

майно 
№ 113407224 
від 09.02.201

8  

Держава в особі 
Головного управління 
Держпродспоживслужб

и в Чернігівській 
області  

 

Відомості про земельну ділянку 

Адреса  
розташування 

Площа 
земельної 

ділянки,  

м2  

Кадастровий номер  
Цільове  

призначення 

Форма власності, 

підстава на право 
користування земельною 

ділянкою  

м. Чернігів, 
вул. Толстого, 

15  

0,0629  7410100000:01:032:0688  Землі 
громадського 

призначення  

Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 
реєстрацію іншого 
речового права 

№ 6305861 від 07.07.2014  

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

Відповідно до п. 6 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 
приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває в оренді або 

постійному користуванні третьої особи, є підставою для дострокового припинення договору оренди з 
такою третьою особою (припинення її права постійного користування) в частині земельної ділянки, 
необхідної для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням. Власник 

такої земельної ділянки зобов’язаний укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є 
окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу України у тримісячний строк з моменту 

реєстрації покупцем права власності на об’єкт приватизації. Якщо права користування такою 
земельною ділянкою не оформлено або така земельна ділянка не перебуває у користуванні жодної 
особи, власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в оренду покупцю об’єкта 

приватизації земельної ділянки в частині, необхідній для обслуговування і використання 
приватизованого об’єкта за призначенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації покупцем 

права власності на об’єкт приватизації. Питання землекористування покупець вирішує самостійно. 
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна. 



Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на вебсайті: 
https://privatization.gov.ua/product/garazh- lit-a-1-zagalnoyu-ploshheyu-39-6-kv-m/. 

З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на сайті: http://www.vdr.spfu.gov.ua. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб аукціону: аукціон з умовами. 
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 31 березня 2021 року. 

Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою автоматично. 

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432. 
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 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 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 8 Закону України  

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

аукціону з умовами – 96915,96 грн (дев’яносто шість тисяч дев’ятсот п’ятнадцять гривень 96 коп.) 
без урахування ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 48457,98 грн (сорок вісім тисяч чотириста п’ятдесят сім 

гривень 98 коп.) без урахування ПДВ; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 48457,98 грн (сорок вісім тисяч чотириста п’ятдесят сім гривень 98 коп.) без 
урахування ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 9691,60 грн без урахування ПДВ; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 4845,80 грн без урахування ПДВ; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 4845,80 грн без урахування ПДВ. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 

переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

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

Чернігівській областях; 
Код ЄДРПОУ 43173325; 
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного внеску та 

оплати покупцем придбаного об’єкта); 
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ; 

МФО 820172. 
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску); 
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ 

МФО 820172; 
в іноземній валюті: 



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

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

Рахунок: UA383007110000025300052600820; 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна; 

МФО 300711; 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 

Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU; 
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine; 
Code YeDRPOU: 43173325; 

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

MFO 300711; 
SWIFT: PBANUA2X; 
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).  

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

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем розташування 

об’єкта. 

Телефон : (0462) 676-302, e-mail: finance_74@ spfu.gov.ua. 
Відповідальна особа: Амельченко Юлія Василівна. 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях. 

Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. 

Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, просп. Миру, 43, третій поверх, кімната 
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, тел. (0462)  
676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

Чернігівській областях від 02.03.2021 № 13/141. 
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: 

UA-AR-P-2021-02-08-000011-3. 

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. 

Мінімальний крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта приватизації: 

для аукціону з умовами : 969,16 грн; 
для аукціону із зниженням стартової ціни : 484,58 грн; 

для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 484,58 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 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 



 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про продаж об’єкта малої приватизації – гаража літ. А-1, приміщення літ. 6-1, 6-2 загальною 

площею 40,9 м2, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Толстого, 15 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Найменування об’єкта приватизації: гараж літ. А-1, приміщення літ. 6-1, 6-2 загальною 

площею 40,9 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: м. Чернігів, вул. Толстого, 15. 

Найменування балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській  
області. 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 14034, м. Чернігів, вул. 1 Травня,180, 
тел. (04622) 3-01-19, 3-71-42, e-mail: post@dpsscn.gov.ua. 
Відомості про об’єкт приватизації: гараж літ. А-1, приміщення літ. 6-1, 6-2 знаходяться в  

серединній частині міста Чернігова. Поряд розташовані переважно житлова забудова, приватний 
сектор та об’єкти комерційного використання. Поряд з об’єктом є можливість стоянки для 

автомобілів. Прилегла територія облаштована: озеленення, електроосвітлення. Загальна площа – 

40,9 м2. Фундамент бетонний, стіни, перегородки – цегляні, перекриття – з/б плити, покрівля 
рулонна (наявні ознаки протікання), підлога бетонна, отвори – металеві гаражні ворота. Наявне 
електропостачання. 

Назва   
Адреса 

розташуванн

я   

Загальна 
площа, м

2  

Реєстраційни

й номер  

Функціо-
нальне 

використанн
я  

Підстава  
виникнення 

права  
власності 

Форма  власності  

та власник 

Гараж літ. 
А-1, 

приміщенн
я літ. 6-1,6-
2 

загальною 
площею 

40,9 м2  

м. Чернігів, 
вул. Толстог

о, 15  

40,9  
38734807410

1  

За 
призначення

м  

Витяг з 
державного 

реєстру 
речових 
прав 

на нерухоме 
майно 

№ 11340280
3 від 
09.02.2018  

Держава в особі 
Головного управління 

Держпродспоживслужб
и в Чернігівській 
області  

 
Відомості про земельну ділянку: 

Адреса  
розташування 

Площа 

земельної 

ділянки, м2  

Кадастровий номер  
Цільове  

призначення 

Форма власності, 

підстава на право 
користування 

земельною ділянкою  

м. Чернігів, 

вул. Толстого, 15  

0,0629  7410100000:01:032:0688  Землі 

громадського 
призначення  

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 
на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого 
речового права 
№ 6305861 від 

07.07.2014  

 

Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу. 
Відповідно до п. 6 ст. 26 Закону України «Про приватизацію  державного і комунального  майна», 
приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває в оренді або 

постійному користуванні третьої особи, є підставою для дострокового припинення договору оренди з 



такою третьою особою (припинення її права постійного користування) в частині земельної ділянки, 
необхідної для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням. Власник 

такої земельної ділянки зобов’язаний укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є 
окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу України у тримісячний строк з моменту 

реєстрації покупцем права власності на об’єкт приватизації. Якщо права користування такою 
земельною ділянкою не оформлено або така земельна ділянка не перебуває у користуванні жодної 
особи, власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в оренду покупцю об’єкта 

приватизації земельної ділянки в частині, необхідній для обслуговування і використання 
приватизованого об’єкта за призначенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації покупцем 

права власності на об’єкт приватизації. Питання землекористування покупець вирішує самостійно. 
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна. 
Фотографічне зображення об’єкта та детальну інформацію див. на вебсайті: 

https://privatization.gov.ua/product/garazh- lit-a-1-prymishhennya- lit-6-1-lit-6-2-zagalnoyu-ploshheyu-40-9-
kv-m/. 

З пакетом документів стосовно об’єкта можна ознайомитись на сайті: http://www.vdr.spfu.gov.ua. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН 

Спосіб аукціону: аукціон з умовами. 

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ: 31 березня 2021 року. 

Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою автоматично. 

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

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами). 
Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 8 Закону України  

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

аукціону з умовами – 100096,88 грн (сто тисяч дев’яносто шість гривень 88 коп.) без урахування 

ПДВ; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 50048,44 грн (п’ятдесят тисяч сорок вісім гривень 44 коп.) 

без урахування ПДВ; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 50048,44 грн (п’ятдесят тисяч сорок вісім гривень 44 коп.) без урахування ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 10009,69 грн без урахування ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 5004,85 грн без урахування ПДВ; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 5004,85 грн без урахування ПДВ. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

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

національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 

майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 

переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 

в національній валюті: 



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

Код ЄДРПОУ 43173325; 
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування реєстраційного внеску та 

оплати покупцем придбаного об’єкта); 
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ; 
МФО 820172. 

Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування гарантійного внеску); 
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ 

МФО 820172; 
в іноземній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

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

Код за ЄДРПОУ 43173325; 
Рахунок: UA383007110000025300052600820; 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 

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

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU; 
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine; 

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

Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE; 
MFO 300711; 
SWIFT: PBANUA2X; 

Purpose of payment: (please, indicate for what payment).  
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

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

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

об’єкта. 
Телефон : (0462) 676-302, e-mail: finance_74@ spfu.gov.ua. 

Відповідальна особа: Амельченко Юлія Василівна. 
Організатор 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, третій поверх, кімната 
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, тел. (0462) 676-302, e-mail: 
morochko_74@spfu.gov.ua. 

5. ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ  

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

Чернігівській областях від 02.03.2021 № 13/142. 
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-

P-2021-02-08-000012-3. 

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. 

Мінімальний крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта приватизації: 



для аукціону з умовами : 1000,97 грн. 
для аукціону із зниженням стартової ціни : 500,49 грн. 

для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 500,49 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи 
«Прозорро.Продажі» (адміністратор). 
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів 

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

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

prozorroprodazhi-cbd2. 


