
Оголошено продаж об’єктів малої приватизації –«Відомості приватизації» № 63 

від 16.12.2020 

 

 

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях про 

продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – водонапірної башти 
«Рожновського» літ. № 1, сходів літ. № 2, приямка літ. № 3, які розташовані за 
адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, сщ/рада Кирнасівка, «Набережне» 

урочище, 1А та перебувають на зберіганні СВАТ «Птахокомбінат 
«Тульчинський», код за ЄДРПОУ 05413994 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: водонапірна башта «Рожновського» літ. 
№ 1, сходи літ. № 2, приямок літ. № 3. 

Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський р-н, сщ/рада Кирнасівка, 

«Набережне» урочище, 1А. 
Назва балансоутримувача: перебуває на зберіганні СВАТ «Птахокомбінат 

«Тульчинський», код за ЄДРПОУ 05413994. 
Контактна особа: заступник голови правління СВАТ «Птахокомбінат 

«Тульчинський» Таратунський Володимир Васильович, тел. 067-430-24-24 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 
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Не використовується 
 

Витяг з ЄРОДВ від 
16.12.2019 № 10-15-
23361 
 

Державна; 
Регіональне 
відділення 
Фонду держав-
ного майна 
України по 
Вінницькій та 
Хмельницькій 
областях 
 

 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 20.01.2021. 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, 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 окремого майна – водонапірної башти «Рожновського» літ. № 1, сходів 
літ. № 2, приямка літ. № 3, які розташовані за адресою: Вінницька обл., Тульчинський 

р-н, сщ/рада Кирнасівка, «Набережне» урочище, 1А та перебувають на зберіганні 
СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», код за ЄДРПОУ 05413994, 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 – водонапірної башти «Рожновського» літ. № 1, сходів 
літ. № 2, приямка літ. № 3, які розташовані за адресою: Вінницька обл., Тульчинський 

р-н, сщ/рада Кирнасівка, «Набережне» урочище, 1А та перебувають на зберіганні 
СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», код за ЄДРПОУ 05413994, повинен 
відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер -

жавного і комунального майна». 
Стартова ціна об’єкта для: 

аукціону з умовами – 41061,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 20530,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 20530,50 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону з умовами – 4106,10 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2053,05 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 2053,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної зарплати 

станом на 1 січня поточного року. 
Умови продажу: 

покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Він-
ницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 

приватизації в сумі 3100,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення  
договору купівлі-продажу. 

4. Додаткова інформація 

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

рахунків у національній, відкритих для внесення операторами електронних 
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій 

та Хмельницькій областях. 



Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного 
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт) 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 
Код за ЄДРПОУ: 42964094 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій 
та Хмельницькій областях. 

Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного 
внеску) 

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ 
Код за ЄДРПОУ: 42964094 

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 9.00 до 14.00, е -mail: 

vinnytsia@spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Євсеєнко Тетяна Борисівна, головний 
спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління приватизації, 
управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального 

відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, 
вул. Гоголя,10, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок (0432) 

67-27-46, (0432) 67-26-08. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта 
приватизації: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій 

областях від 08.12.2020 № 1286. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку 

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-
07-26-000233-3. 

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 – 410,61 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 205,31 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 205,31 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. 

 

 

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 – гаража загальною площею 27,9 м2 за адресою: 

Дніпропетровська обл., Криничанський район, смт Кринички, 
вул. Грушевського Михайла, 4/1, що перебуває на балансі Східного офіса Держав-
ної аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 40477689) 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: гараж  

загальною площею 27,9 м2. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Криничанський район, смт Кринички, 

вул. Грушевського Михайла, 4/1. 
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову будівлю гаража літ. А-1 

загальною площею 27,9 м2 з оглядовою ямою, рік побудови – 1965. Фундамент – 

бетонний стрічкового типу, стіни – шлакоблок, покрівля – шифер, перекриття бетонне, 
підлога – бетон. Підведене електропостачання. 

Державна реєстрація права власності від 12.01.2017 № 1150094512220. 
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт окремо не 

відводилась. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні. 
Інформація про ба лансоутримувача: Східний офіс Дер жавної аудиторської служби 

України (код ЄДРПОУ 40477689), що  розташований за адресою: 49101, м. Дніпро, 
вул. Володимира Антоновича, 22, корпус 2.  

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата і час проведення аукціону: 18 січня 2021 року. Час проведення аукціону 
встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку 

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

України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).  
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням 

стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового 
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон-

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

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта 

Приватизація об’єкта малої приватизації  – гаража загальною площею 27,9 м2 за 
адресою: Дніпропетровська обл., Криничанський район, смт Кринички, 

вул. Грушевського Михайла, 4/1, що перебуває на балансі Східного офіса Державної 
аудиторської служби України (код ЄДРПОУ 40477689), здійснюється відповідно до 

вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та 



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

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

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ): 
продаж на аукціоні з умовами – 34 205,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 17 102,50 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 17 102,50 грн. 
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, 

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

відсотків) стартової ціни для кожного із способів (без урахування ПДВ): 
продаж на аукціоні з умовами – 3 420,50 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 710,25 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 1 710,25 грн. 

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

Умови продажу об’єкта приватизації: 
1. Відшкодування регіональному відділенню послуг незалежного оцінювача, 

що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 4 900,00 
грн (чотири тисячі дев’ятсот гривень 00 коп.) у місячний термін з дати укладення 

договору купівлі-продажу. 

4. Додаткова інформація 

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

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

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

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

Код ЄДРПОУ 42767945.  
Рахунок UA958201720355549003000055549. 

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

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 
внесків: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Код ЄДРПОУ 42767945.  



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

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

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

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

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

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 

9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, 

яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Коломоєць 
Вікторія Олександрівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: 
dkp1_12@spfu.gov.ua. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
07.12.2020 № 12/01-306-РП. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-06-01-000005-1. 
Період між аукціоном з умовами та аук ціоном із зниженням стартової ціни, між  

аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 25 календарних днів від дати опуб лікування інформаційного повідомлення 
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.  

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

продаж на аукціоні з умовами – 342,05 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 171,03 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 171,03 грн. 
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

https://prozorro.sale/.  

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по 



Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта 

державної власності – гаража шлакоблочного А-1, загальною площею 48,3 м2, 

що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., смт Царичанка, вул. 14-ї 
Гвардійської Дивізії, 8а та перебуває на балансі Головного управління 

статистики у Дніпропетровській області (код за ЄДРПОУ 02359946) 
 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: гараж шлакоблочний А-1, загальною 

площею 48,3 м2. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., смт Царичанка, вул. 14-ї Гвардійської 

Дивізії, 8а. 
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою гараж літ. А-1, що складається з двох 

гаражів (рік побудови – 1977, стіни – шлакоблок, підлога та фундамент бетонні, 

покрівля – шифер) та цегляної оглядової ями, загальною площею 48,3 м2. Підведене 
електропостачання. Державна реєстрація права власності від 19.11.2019, 

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1968909812256.  
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка у розмірі 0,0113 га належить 

Головному управлінню статистики у Дніпропетровській області (Державний акт на 
право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 040598. Кадастровий 
номер 1225655100:03:044:0002, цільове призначення – для державного управління та 

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

Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у 
Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946), яке знаходиться за адресою: 

49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата і час проведення аукціону: 12 січня 2021 року. Час проведення аукціону 

встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 

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

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

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

проведення електронного аукціону. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового 

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон-
ною 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 державної власності – гаража шлакоблочного А-1, загальною 

площею 48,3 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., смт Царичанка, 
вул. 14-ї Гвардійської Дивізії, 8а та перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Дніпропетровській області (код за ЄДРПОУ 02359946), здійснюється 



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

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

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

обмежень, установлених частиною 2 статті 8 цього Закону. 
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 31 202,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 15 601,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 15 601,00 грн. 

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

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять 
відсотків) стартової ціни для кожного із способів (без урахування ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 3 120,20 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 560,10 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 1 560,10 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 

поточного року. 
Умови продажу об’єкта приватизації: 

1. Відшкодування регіональному відділенню послуг незалежного оцінювача, 
що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 

3 800,00 грн (три тисячі вісімсот гривень 00 коп.) у місячний термін з дати укладення 
договору купівлі-продажу. 

4. Додаткова інформація 

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

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних 
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 

за придбані об’єкти: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Код ЄДРПОУ 42767945.  

Рахунок UA958201720355549003000055549. 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, ГУДКСУ у 

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

кошти). 
 
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 

внесків: 



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

Код ЄДРПОУ 42767945.  
Рахунок: UA748201720355219003000055549. 

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

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою 

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

Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 
9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, 

яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта,  – Лихіна Дмитро 
Сергійович, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: privat1_12@spfu.gov.ua. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
07.12.2020 № 12/01-304-РП. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-01-11-000014-1. 
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, 

між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного 
повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації. 

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

продаж на аукціоні з умовами – 312,02 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 156,01 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 156,01 грн. 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 
вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 
https://prozorro.sale/.  

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта 



малої приватизації – окремого майна – частини адміністративної будівлі площею 

889,7 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Героїв-

підпільників, 1а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у 
Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946) 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: частина адміністративної будівлі площею 

889,7 м2. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Героїв-
підпільників, 1а. 

Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою частину триповерхової адмініст-

ративної будівлі загальною площею 889,7 м2, що включає в себе: 

приміщення на першому поверсі площею 341,0 м2; 

приміщення на другому поверсі площею 349,2 м2; 

підвал площею 199,5 м2. 
Фундамент – залізобетон, стіни – цегла, міжповерхові перекриття – залізобетонні 

плити. Підведені: електропостачання, водопостачання, каналізація, водяне опалення. 
Державна реєстрація права власності від 23.05.2005, реєстраційний номер об’єкта 

нерухомого майна 10853805.  
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,3364 га, на якій 

розташована адміністративна будівля, перебуває в користуванні Криворізького 
міського відділу статистики на підставі державного акту на право постійного 

користування землею від 05.04.1993 № 37. 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договір з ПП «Статсервіс» 

(14,4 м2) від 07.09.2015 №12/02-5836-ОД. Додаткові угоди від 01.10.2018 та від 
28.12.2018 про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що  належить до 
державної власності, від 07.09.2015 № 12/02-5836-ОД. Місячна орендна плата – 672,22 

грн. Перебуває в оренді до 04.09.2021. 
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у 

Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946), яке знаходиться за адресою: 
49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
Дата і час проведення аукціону: 18 січня 2021 року. Час проведення аукціону 

встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового 
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон-

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



3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта 

Приватизація об’єкта малої приватизації  – окремого майна – частини адмініст-

ративної будівлі площею 889,7 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
проспект Героїв-підпільників, 1а, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946), здійснюється 

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

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

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ): 
продаж на аукціоні без умов – 1 649 462,77 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 824 731,39 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 824 731,39 грн. 
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, 

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

відсотків) стартової ціни для кожного із способів (без урахування ПДВ): 
продаж на аукціоні без умов – 164 946,28 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 82 473,14 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 82 473,14 грн. 

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

Умови продажу об’єкту приватизації: без умов. 

4. Додаткова інформація 

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

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних 
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 

за придбані об’єкти: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Код ЄДРПОУ 42767945.  
Рахунок UA958201720355549003000055549. 

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

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних 
внесків: 



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

Код ЄДРПОУ 42767945.  
Рахунок: UA748201720355219003000055549. 

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

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою 

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

Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 
9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, 

яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Остащенко Ольга 
Сергіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: privat_12@spfu.gov.ua. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
07.12.2020 № 12/01-305-РП. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-10-28-000003-1. 

Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аук-
ціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного 
повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації. 

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

продаж на аукціоні без умов – 16 494,63 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 8 247,31 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 8 247,31 грн. 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 
вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 
https://prozorro.sale/.  

 

 

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  

та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, 



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

окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею 275,8 м2 за адресою: 

Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 32, що перебуває 
на балансі Головного управління статистики у Київській області (код за 

ЄДРПОУ 02360731) 
 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Повне найменування об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля загальною 

площею 275,8 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 

32. 
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.  

Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Київській 
області (код за ЄДРПОУ 02360731).  

Реєстраційний номер: 511325732106.  

Інформація про договори оренди об’єкта: не перебуває в оренді.  

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 14.01.2021. 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, 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 275,8 м2 за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава 
Мудрого, 32, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській 
області (код за ЄДРПОУ 02360731), здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (із змінами).  

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 

загальною площею 275,8 м2 за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава 
Мудрого, 32, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській 

області (код за ЄДРПОУ 02360731), має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для: 
аукціону з умовами – 2 198 000,00 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону із зниженням стартової ціни – 1 099 000,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 099 000,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для: 
аукціону з умовами – 219 800,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 109 900,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 109 900,00 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом 

на 1 січня поточного року. 
Умови продажу: 

покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 

загальною площею 275,8 м2 за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава 
Мудрого, 32, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській 

області (код за ЄДРПОУ 02360731), зобов’язаний компенсувати Регіональному 
відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із 
проведення оцінки об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової 
ціни у розмірі 4 600,00 грн (чотири тисячі шістсот гривень 00 копійок) протягом 

тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу згідно зі 
статтею 26 Закону України «Про приватизацію дер жавного і комунального майна». 

4. Додаткова інформація 

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

рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами 
електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

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

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

Рахунок: UA568201720355519001000140075 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
МФО: 820172 

Код ЄДРПОУ: 43173325 
в національній валюті для перерахування га рантійного внеску:  

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

Рахунок: UA598201720355289001000140075 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО: 820172 
Код ЄДРПОУ: 43173325 

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

Черкаській та Чернігівській областях 
Рахунок: UA363052990000025307046200356 



Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО: 300711 

Код за ЄДРПОУ: 14360570 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 

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

посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можливий у робочі дні за 

місцем його розташування. 
ПІБ контактної особи для організації огляду об’єкта: представник балансоут-

римувача – Карнаухов Микола Вікторович, тел. (095) 364-61-41. 
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, 
м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.  
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38. 
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що  стосуються об’єкта 

приватизації, потенційним покупцям необхідно перейти на портал: vdr.spfu.gov.ua та 
після короткої реєстрації переглянути документи, які розміщені в віртуальній кімнаті 

даних. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 08.12.2020 № 813. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку 

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-
03-13-000002-1. 

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

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20 (двадцять) днів.  
Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 21 980,00 грн; 
аукціон із зниженням стартової ціни – 10 990,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 10 990,00 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 адміністратор уклав відповідний договір: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

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 – нежитлової будівлі під літ. «А-2» загальною площею 440,3 м2 за 

адресою: Харківська обл., м. Первомайськ, вул. Соборна, 7 (балансоутримувач: 
Головне управління статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629) 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля під літ. «А-2» загальною 

площею 440,3 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., м. Первомайськ, вул. Соборна, 7. 
Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у Харківській 

області, код за ЄДРПОУ 02362629.  
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Харків, вул. Маршала 

Бажанова, 28, тел. (057) 706-26-16. 

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

Інформація про об’єкт: об’єктом приватизації є нежитлова будівля під літ. «А-2» 

загальною площею 440,3 м2 з прибудовою А’-1, які мають окремі входи. Роки 
побудови: будівлі – 1960, прибудови – 1983. Фундамент – бетонний, стрічковий, стіни 

цегляні, перекриття залізобетонні. В будівлі передбачені, але відключені – опалення, 
енергопостачання, водовідведення. Загальний технічний стан будівлі визначається як 

незадовільний, знос – 52 %. До складу об’єкта малої приватизації входять ґрати у 
кількості 8 одиниць та металеві двері у кількості 3 одиниць, які обліковуються окремо. 

Технічний стан ґрат та металевих дверей – добрий. Нежитлова будівля раніше 
використовувалася Головним управлінням статистики у Харківській області як адмі-

ністративна будівля. 
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на:  

vdr.spfu.gov.ua. 
Інформація про державну реєстрацію: витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 151650260 
від 29.12.2018) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1735777763115, дата 
реєстрації: 27.12.2018. 

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

інформація відсутня. 
Інформація про земельні ділянки: об’єкт приватизації розташований на земельній 

ділянці площею 0,0756 га. Державний акт на право постійного користування 
земельною ділянкою (серія ЯЯ № 309088 від 13.09.2007), виданий Головному 

управлінню статистики у Харківській області, цільове призначення (використання) 
земельної ділянки – державного управління та місцевого самоврядування. Згідно з 

витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 
речового права реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (земельна ділянка): 

1736944363115, дата державної реєстрації: 28.12.2018, кадастровий номер: 
6311500000:02:001:0156. Правокористувач: Головне управління статистики у 

Харківській області; власник: Первомайська міська рада Харківської області.  

2. Інформація про аукціон 



Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата і час проведення аукціону: 15 січня 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 електрон-

ною 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 – 738000,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 369000,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 369000,00 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 – 73800,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 36900,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 36900,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (до 31.12.2020), з 01.01.2021 – 0,2 
мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року. 

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 – нежитлової будівлі 

під літ. «А-2» загальною площею 440,3 м2 за адресою: Харківська обл., 
м. Первомайськ, вул. Соборна, 7 (балансоутримувач: Головне управління статистики у 

Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629), у розмірі 4950,00 грн (чотири тисячі 
дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок). 

4. Додаткова інформація 



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

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

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, 
гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціо-

нів 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: 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., м. Первомайськ, вул. Соборна, 7. Час: з 9.00 до 16.00 (крім вихідних). 
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 

можливості огляду об’єкта, – Шпортак Н. Ю., 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 область, м. Харків, 
майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. 



5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській 

областях від 07.12.2020 № 02403. 
Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-03-06-000001-1. 
Період між аукціонами: 
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів; 

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 7380,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3690,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 3690,00 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. 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  

АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення продажу на електронному аукціоні без умов об’єкта малої 

приватизації – будівлі ветеринарної амбулаторії площею 98,8 м2, 
що розташований за адресою: Херсонська обл., Іванівський р-н, 

с. Новосеменівка, вул. Таврійська, 22 та перебуває на балансі Іванівської 
районної державної лікарні ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00711020) 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: будівля ветеринарної амбулаторії площею 

98,8 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Іванівський р-н, с. Новосеменівка, 
вул. Таврійська, 22. 

Найменування балансоутримувача: Іванівська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00711020).  

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. Пушкіна, 17, 
смт Іванівка, Херсонська обл. 75400, тел. (05531) 3-12-38, факс (05531) 3-11-36. 

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

Об’єкт являє собою одноповерхову 1957 року побудови нежитлову будівлю. 
Матеріал фундаменту та цоколю – бутовий камінь, стіни – камінь черепашник, підлога 
дерев’яна, дах – шифер. 



Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена, кадастровий номер не 
присвоєно. 

Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, які входять до 
складу об’єкта приватизації, не укладалися. 

Функціональне використання об’єкта: не використовується. 
Фотографічне зображення об’єкта: додається. 

2. Інформація про електронний аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 
14.01.2021. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою 

автоматично. 
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 

(зі змінами).  
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, 

визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням 

стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціо-

ну. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового 

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 

проведення електронного аукціону. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити 11.01.2021 з 

10.00 до 11.00 за місцем його розташування: Херсонська обл., Іванівський р-н, 
с. Новосеменівка, вул. Таврійська, 22. 

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним 

покупцям необхідно в письмовій формі звернутися до Регіонального відділення Фонду 
державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. 

Севастополі за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, 
в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати проведення аук-

ціону. Телефон для довідок (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

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

амбулаторії площею 98,8 м2, що розташований за адресою: Херсонська обл., 
Іванівський р-н, с. Новосеменівка, вул. Таврійська, 22, здійснюється відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 

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

Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).  
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі ветеринарної 

амбулаторії площею 98,8 м2, що розташований за адресою: Херсонська обл., 
Іванівський р-н, с. Новосеменівка, вул. Таврійська, 22, повинен відповідати вимогам, 



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

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону 

електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття 
заяв/закритих цінових пропозицій. 

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні без умов: 83 675,00 грн 
(вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят п’ять гривень 00 копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 8 367,50 грн (вісім тисяч триста шістдесят сім гривень 
50 копійок). 

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням 
стартової ціни: 41 837,50 грн (сорок одна тисяча вісімсот тридцять сім гривень 50 

копійок). 
Розмір гарантійного внеску: 4 183,75 грн (чотири тисячі сто вісімдесят три гривні 

75 копійок). 
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом 

покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 41 

837,50 грн (сорок одна тисяча вісімсот тридцять сім гривень 50 копійок). 
Розмір гарантійного внеску: 4 183,75 грн (чотири тисячі сто вісімдесят три гривні 

75 копійок). 
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок чотири гривні 60 

копійок). 
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу 

об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків. 
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, 

повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків 
стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або 

іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не 
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), 
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь 

у приватизації. 
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на 

банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, тел. (0552) 22-44-44. 

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

контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є 

відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Скороход Вікторія 
Григорівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua; 

контактна особа Іванівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, яка 
є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Штанько Ольга 
Василівна, тел. (096) 5676010. 

4. Додаткова інформація 



Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного 
внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 

в національній валюті: 
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок 

№ UA948201720355539001000001233 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 21295778 

суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих 
днів з дня проведення електронного аукціону. 

2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок 
№ UA738201720355209001000001233 

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

Код ЄДРПОУ 21295778 
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти 

робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в 

електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації 
переможцем. 

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

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400 
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 

Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 
МФО 351005 

Код ЄДРПОУ: 21295778 
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 

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

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

MFO 351005 
SWIFT: KHABUA2K 

Code YeDRPOU: 21295778 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)»  

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 09.12.2020 № 656 «Про 
затвердження протоколу аукціонної комісії – «Будівля ветеринарної амбулаторії 

площею 98,8 м2». 
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-10-27-000008-1. 
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аук-

ціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 



пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного 
повідомлення про приватизацію об’єкта). 

Крок аукціону на аукціоні без умов: 836,75 грн (вісімсот тридцять шість гривень 75 
копійок). 

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 418,38 грн (чотириста 
вісімнадцять гривень 38 копійок). 

Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 418,38 грн (чотириста вісімнадцять гривень 38 копійок). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 
вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням: 
https://privatization.gov.ua.  

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення продажу на електронному аукціоні без умов об’єкта малої 

приватизації – окремого майна – будівлі ветеринарної лікарні з прибудовою і 

терасою, А, загальною площею 40,3 м2, гаража Б, загальною площею 30,1 м2, 

гаража В, загальною площею 19,1 м2, споруд № 1, 2, що перебуває на балансі 
Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (код за 

ЄДРПОУ 40408678) та розташований за адресою: Херсонська обл., 
Нижньосірогозький р-н, с. Новопетрівка, вул. Садова, 21 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: будівля ветеринарної лікарні з прибудовою і 

терасою, А, загальною площею 40,3 м2, гараж Б, загальною площею 30,1 м2, 

гараж В, загальною площею 19,1 м2, споруди № 1, 2. 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, 
с. Новопетрівка, вул. Садова, 21. 

Найменування балансоутримувача: Херсонська філія державного підприємства 
Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (код за ЄДРПОУ 

40408678). 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. Перекопська, 17, 

м. Херсон, 73000, тел. (0552) 32-17-37. 
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 

розташований об’єкт. 

До складу об’єкта входять: одноповерхова будівля ветеринарної лікарні 1982 року 

побудови з прибудовою і терасою, гараж Б, гараж В, споруди № 1, 2. Матеріал 
фундаменту – бутовий камінь, стіни – камінь черепашник, цегла. Підлога дерев’яна, 

дах – шифер. Вікна та двері з дерева. Право власності зареєстровано 12.01.2016, 
реєстраційний номер об’єкта в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

817010765238. 
Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0328 га. Кадастровий номер 

земельної ділянки: 6523883500:01:009:0023. Реєстраційний номер об’єкта в Держав-

ному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1539065865238. 



Право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано за Головним 
управлінням Держпродспоживслужби в Херсонській області. 

Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, які входять до 
складу об’єкта приватизації, не укладалися. 

Фотографічне зображення об’єкта: додається. 

2. Інформація про електронний аукціон. 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 

14.01.2021. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою 
автоматично. 

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

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

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, 
визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна». 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням 
стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в 

проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціо-
ну. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового 
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити 29.12.2020 з 
9.00 по 10.00 за місцем його розташування: Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, 

с. Новопетрівка, вул. Садова, 21. 
Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним 

покупцям необхідно в письмовій формі звернутися до Регіонального відділення Фонду 

державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. 
Севастополі за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, 

в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати проведення аук-
ціону. Телефон для довідок (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта 

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

лікарні з прибудовою і терасою, А, загальною площею 40, 3 м2, гаража Б, загальною 

площею 30,1 м2, гаража В, загальною площею 19,1 м2, споруд № 1, 2, розташованого 
за адресою: Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Новопетрівка, вул. Садова, 21, 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

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

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі ветеринарної 

лікарні з прибудовою і терасою, А, загальною площею 40,3 м2, гаража Б, загальною 



площею 30,1 м2, гаража В, загальною площею 19,1 м2, споруд № 1, 2, розташованого 
за адресою: Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Новопетрівка, вул. Садова, 21, 

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

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону 
електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття 

заяв/закритих цінових пропозицій. 
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні без умов: 187073,78 

грн (сто вісімдесят сім тисяч сімдесят три гривні 78 копійок). 
Розмір гарантійного внеску: 18707,38 грн (вісімнадцять тисяч сімсот сім гривень 

38 копійок). 
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням 

стартової ціни: 93536,89 грн (дев’яносто три тисячі п’ятсот тридцять шість гривень 
89 копійок). 

Розмір гарантійного внеску: 9353,69 грн (дев’ять тисяч триста п’ятдесят три гривні 
69 копійок). 

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 93536,89 
грн (дев’яносто три тисячі п’ятсот тридцять шість гривень 89 копійок).  

Розмір гарантійного внеску: 9353,69 грн (дев’ять тисяч триста п’ятдесят три гривні 
69 копійок). 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок чотири гривні 60 
копійок). 

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу 
об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.  

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, 
повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків 

стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або 
іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не 

співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), 
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь 

у приватизації. 
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на 

банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 
Умови продажу: аукціон без умов. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, тел. (0552) 22-44-44. 

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

контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є 

відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Белінська Олена 
Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua; 



контактна особа від Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській 
області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Чебукін 

Сергій Анатолійович, тел. (066) 316-88-28. 

4. Додаткова інформація 

Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного 
внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 

в національній валюті: 
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок 

№ UA948201720355539001000001233 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 21295778 

суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих 
днів з дня проведення електронного аукціону. 

2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок 
№ UA738201720355209001000001233 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 21295778 

сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти 
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в 

електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації 
переможцем. 

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

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400 
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 

МФО 351005 
Код ЄДРПОУ: 21295778 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 

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

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

MFO 351005 
SWIFT: KHABUA2K 

Code YeDRPOU: 21295778 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)»  

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 09.12.2020 № 658 «Про 

затвердження протоколу засідання аукціонної комісії та умов продажу об’єкта малої 
приватизації державної власності – «Будівля ветеринарної лікарні з прибудовою і 



терасою, А, загальною площею 40,3 м2, гараж Б, загальною площею 30,1 м2, гараж В, 

загальною площею 19,1 м2, споруд № 1, 2». 
Унікальний код об’єкта: 

UA-AR-P-2020-10-28-000003-2. 
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аук-

ціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного 

повідомлення про приватизацію об’єкта). 
Крок аукціону на аукціоні без умов: 1870,74 грн (одна тисяча вісімсот сімдесят 

гривень 74 копійки). 
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 935,37 грн (дев’ятсот 

тридцять п’ять гривень 37 копійок). 
Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій: 935,37 грн (дев’ятсот тридцять п’ять гривень 37 копійок). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 
вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням: 
https://privatization.gov.ua. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення продажу на електронному аукціоні без умов об’єкта малої 

приватизації – окремого майна – будівлі ветлікарні, А, загальною площею 82,1 м2, 
вбиральні Б, огорожі № 1, що розташований за адресою: Херсонська обл., 

Нижньосірогозький р-н, с. Верхні Сірогози, вул. Українська (Леніна), 3а та 
перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в 

Херсонській області (код за ЄДРПОУ 40408678) 
 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: будівля ветлікарні, А, загальною площею 

82,1 м2, вбиральня Б, огорожа № 1. 

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Верхні 

Сірогози, вул. Українська (Леніна), 3а. 
Найменування балансоутримувача: Херсонська філія державного підприємства 

Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (код за ЄДРПОУ 
40408678). 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: вул. Перекопська, 17, 
м. Херсон, 73000, тел. (0552) 32-17-37. 

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

До складу об’єкта входять: одноповерхова будівля ветлікарні, вбиральня, огорожа. 
Будівля одноповерхова, стіни з бутового каменю, поштукатурені. Підлога дерев’яна,  

дах – дошки, шифер. Вікна та двері з дерева. Огорожа металева. Право власності 
зареєстровано 15.01.2016, реєстраційний номер об’єкта в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно 815802265238. 



Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0767 га. Кадастровий номер 
земельної ділянки: 6523881000:01:015:0007. Реєстраційний номер об’єкта в Держав-

ному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1539039065238. 
Земельна ділянка на праві постійного користування Головного управління Держ-

продспоживслужби в Херсонській області. 
Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, які входять до 

складу об’єкта приватизації, не укладалися. 
Фотографічне зображення об’єкта: додається. 

2. Інформація про електронний аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 
14.01.2021. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою 

автоматично. 
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для 

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

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, 
визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням 

стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціо-

ну. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового 

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 

проведення електронного аукціону. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити 28.12.2020 з 

9.00 по 10.00 за місцем його розташування: Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, 

с. Верхні Сірогози, вул. Українська (Леніна), 3а. 
Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним 

покупцям необхідно в письмовій формі звернутися до Регіонального відділення Фонду 
державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. 

Севастополі за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, 
в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати проведення аук-

ціону. Телефон для довідок (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

Приватизація об’єкта малої приватизації  – окремого майна – будівлі ветлікарні, А, 

загальною площею 82,1 м2, вбиральні Б, огорожі № 1, розташованого за адресою: 
Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Верхні Сірогози, вул. Українська (Леніна), 
3а, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

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

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



Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі ветлікарні, А, 

загальною площею 82,1 м2, вбиральні Б, огорожі № 1, розташованого за адресою: 

Херсонська обл., Нижньосірогозький р-н, с. Верхні Сірогози, вул. Українська (Леніна), 
3а, повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону 

електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття 
заяв/закритих цінових пропозицій. 

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні без умов: 69883,08 грн 
(шістдесят дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят три гривні 08 копійок).  

Розмір гарантійного внеску: 6988,31 грн (шість тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім 
гривень 31 копійка). 

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням 
стартової ціни: 34941,54 грн (тридцять чотири тисячі дев’ятсот сорок одна гривня 54 

копійки). 
Розмір гарантійного внеску: 3494,15 грн (три тисячі чотириста дев’яносто чотири 

гривні 15 копійок). 
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом 

покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 34941,54 

грн (тридцять чотири тисячі дев’ятсот сорок одна гривня 54 копійки). 
Розмір гарантійного внеску: 3494,15 грн (три тисячі чотириста дев’яносто чотири 

гривні 15 копійок). 
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок чотири гривні 60 

копійок). 
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу 

об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.  
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у приватизації, 

повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків 
стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або 

іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не 
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), 

на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь 
у приватизації. 

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на 

банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу відділення банку. 
Умови продажу: аукціон без умов. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м.  Херсон, 

просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, тел. (0552) 22-44-44. 
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, 

п’ятниця з 8.00 до 15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт: www.spfu.gov.ua; 
контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Белінська Олена 

Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua; 



контактна особа від Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській 
області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Чебукін 

Сергій Анатолійович, тел.: (066) 316-88-28. 

4. Додаткова інформація 

Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного 
внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 

в національній валюті: 
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок 

№ UA948201720355539001000001233 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 21295778 

суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих 
днів з дня проведення електронного аукціону. 

2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок 
№ UA738201720355209001000001233 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 21295778 

сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти 
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в 

електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації 
переможцем. 

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

Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 

Рахунок: UA643510050000025305218539400 
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна 

МФО 351005 
Код ЄДРПОУ: 21295778 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що) 
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region 

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

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

MFO 351005 
SWIFT: KHABUA2K 

Code YeDRPOU: 21295778 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)»  

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 09.12.2020 № 657 «Про 

затвердження протоколу засідання аукціонної комісії та умов продажу об’єкта малої 



приватизації державної власності – «Будівля ветлікарні, А, загальною площею 82,1 м2, 
вбиральня Б, огорожа № 1». 

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-10-28-000006-2. 
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аук-

ціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного 
повідомлення про приватизацію об’єкта). 

Крок аукціону на аукціоні без умов: 698,83 грн (шістсот дев’яносто вімсім гривень 
83 копійки). 

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 349,42 грн (триста сорок 
дев’ять гривень 42 копійки). 

Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 349,42 грн (триста сорок дев’ять гривень 42 копійки). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 
вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Інформацію про об’єкт також можна отримати за посиланням: 
https://privatization.gov.ua.  

 

 

м. КИЇВ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву про 

проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – легкового автомобіля марки 
Daewoo, модель Leganza, 1998 року випуску, реєстраційний номер АА4981НР, за 

адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 
 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Назва об’єкта: окреме майно – легковий автомобіль марки Daewoo, модель 

Leganza, 1998 року випуску, реєстраційний номер АА4981НР. 

Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30. 
Балансоутримувач – Шостий апеляційний адміністративний суд (код за ЄДРПОУ 

42250890), м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30. 
Орган управління – Державна судова адміністрація України. 
Відомості про об’єкт: окреме майно – легковий автомобіль марки Daewoo, модель 

Leganza, 1998 року випуску, реєстраційний номер АА4981НР, за адресою: м.  Київ, 

вул. Московська, 8, корп. 30. 
В оренді не перебуває. Арешти чи податкова застава на об’єкт відсутні.  

Тип КТЗ – загальний легковий – загальний седан – В, номер шасі (кузова, рами) – 
KLAVF69WEWB130079, колір – зелений, повна маса – 1 800 кг. 

З початку експлуатації пробіг становить 33 505 км. 
Опис пошкоджень: бампер передній – злущення фарби, подряпини, зломи пластику; 

фари головного світла – втрата прозорості зовнішнього пластикового елементу; 



капот – пошкодження лакофарбового покриття, подряпини, вм’ятини, наскрізна 
корозія; лобове скло – тріщини, сколення; передні крила (ліве/праве) – подряпини, 

наскрізна корозія; передні ліві/праві двері – вм’ятини, подряпини, наскрізна корозія; 
задні ліві/праві двері – вм’ятини, подряпини, наскрізна корозія; кришка багажника – 

подряпини, злущення фарби, наскрізна корозія; дах автомобіля – подряпини; салон 
автомобіля – пошкодження зовнішньої оббивки водія, салон потребує хімічного 

чищення; колісні диски – пошкодження лакофарбового покриття, порушення 
геометрії, відсутні ковпачки на ступицях; автошини – мають мікротріщини,потертості, 

пошкодження внутрішніх бортів; не працює звуковий сигнал; не працюють лампи 
освітлення; вийшла з ладу акумуляторна батарея; колодки та диски гальмівної системи 

мають значний знос. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Аукціон в електронній торговій системі буде проведено 12 січня 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 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 окремого майна – легкового автомобіля марки Daewoo, модель 
Leganza, 1998 року випуску, реєстраційний номер АА4981НР, здійснюється відповідно 

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

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

Покупець окремого майна – легкового автомобіля марки Daewoo, модель Leganza, 
1998 року випуску, реєстраційний номер АА4981НР, повинен відповідати вимогам, 

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

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на 
покупця. 

Стартова ціна об’єкта для: 
аукціону з умовами – 18 000,00 грн без ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 9 000,00 грн без ПДВ; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 9 000,00 грн без ПДВ. 

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



аукціону з умовами – 1 800,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 900,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 900,00 грн (без урахування ПДВ). 

Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 % мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня поточного року. 

Умови продажу: 
переможцем аукціону здійснюється реєстрація легкового автомобіля марки Daewoo, 

модель Leganza, 1998 року випуску, реєстраційний номер АА4981НР, після 
підписання акта приймання-передачі. 

4. Додаткова інформація 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

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

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

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт). 

Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування гарантійного 
внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 
Код за ЄДРПОУ 19030825 

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

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

у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30. 
Телефон 067-232-40-81, відповідальна особа: Левіщенко Олександр Вікторович 

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

Телефон для довідок (044) 281-00-35. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

м. Києву від 04.12.2020 № 1109. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку 

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-
08-21-000011-3. 

Період між аукціонами: 
аукціон 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 – 180,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 90,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 90,00 грн. 



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 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву про 

проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – легкового автомобіля марки 

Skoda, модель Oktavia, 2002 року випуску, реєстраційний номер АА2371КА, за 
адресою: м. Київ, вул. Московського, 8, корп. 30, що перебуває на балансі 
Шостого апеляційного  

адміністративного суду (код за ЄДРПОУ 42250890) 
 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта: окреме майно – легковий автомобіль марки Skoda, 

модель Oktavia, 2002 року випуску, реєстраційний номер АА2371КА. 

Місцезнаходження об’єкта: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30. 
Відомості про об’єкт: легковий автомобіль марки Skoda, модель Oktavia, 2002 року 

випуску, реєстраційний номер АА2371КА. 
Балансоутримувач – Шостий апеляційний адміністративний суд (код за ЄДРПОУ 

42250890), орган управління – Державна судова адміністрація України. 
В оренді не перебуває. Арешти чи податкова застава на об’єкт відсутні.  

Тип КТЗ – загальний легковий – загальний хетчбек – В, номер шасі (кузова, рами) – 

TMBDJ01U43868590, колір – cірий, повна маса – 1 765 кг, об’єм двигуна – 1 598 см3, 
вид палива – бензин. 

З початку експлуатації пробіг становить 405131 км.  
Термін експлуатації – 18 років. 

Має такі пошкодження: бампер передній – подряпини; фари головного світла – 
втрата прозорості зовнішнього пластикового елементу; капот – пошкодження 

лакофарбового покриття, подряпини, незначні вм’ятини; переднє праве крило  – 
подряпини; передні ліві/праві двері – незначне злущення фарби; задні ліві/праві 
двері – незначне сколення; кришка багажника – подряпини, злущення фарби; дах 

автомобіля – подряпини, вм’ятини; салон автомобіля – потребує хімічного чищення; 
колісні диски – пошкодження лакофарбового покриття, порушення геометрії; 

автошини – незначний знос; задній правий ліхтар розбитий. 
Автомобіль потребує капітального ремонту та технічного обслуговування. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Аукціон в електронній торговій системі буде проведено 12 січня 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 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 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 травня 2018 року № 432 (із змінами). 
Покупець окремого майна повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 

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

покупця. 

Стартова ціна об’єкта для: 
аукціону з умовами – 18 000,00 грн без ПДВ; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 9 000,00 грн без ПДВ; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 9 000,00 грн без ПДВ. 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 1 800,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 900,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 900,00 грн (без урахування ПДВ). 
Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 % мінімальної заробітної плати 

станом на 1 січня поточного року. 
Умови продажу: 
переможцем аукціону здійснюється реєстрація легкового автомобіля марки Skoda, 

модель Oktavia, 2002 року випуску, реєстраційний номер АА2371КА, після підписання 
акта приймання-передачі. 

4. Додаткова інформація 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву 
Рахунок № UA718201720000037184000014093 

(для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону 
розрахунків за придбаний об’єкт) 

Рахунок № UA208201720000037316080114093 (для перерахування гарантійного 
внеску). 

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

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 19030825 



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

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

у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30. 
Телефон: 067-232-40-81, відповідальна особа: Левіщенко Олександр Вікторович. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по м.Києву, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка 50г, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.  
Телефони для довідок (044) 281-00-23, 281-00-35. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. 
Києву від 01.12.2020 № 1108. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-
08-26-000005-2. 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів;  

Крок аукціону для: 
аукціону з умовами – 180,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 90,00 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 90,00 грн. 
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. 

 


