
Оголошено продаж об’єктів малої приватизації –«Відомості приватизації» № 59 

від 25.11.2020 
 

 
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях про 
продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного 

підприємства  
«Літинський автобусний парк» 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Літинський автобусний парк». 

Місцезнаходження: 22300, Вінницька обл., смт Літин, вул. Сосонське шосе, 8б. 
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 14349640. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2020 – 1 особа. 
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є пасажирські наземні 

перевезення міського та приміського сполучення. Дію ліцензії на перевезення 
пасажирів припинено 23.03.2011, підприємство не здійснює виробничу діяльність. 

Основні показники господарської діяльності підприємства  
за останні три роки  

№ 

з/п 
Показники 

Одини

ця 
виміру 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 
6 міс. 

2020р. 

9 міс. 2020 

р. 

1. Активи (форма № 
1, рядок 1300) 

тис. 
грн 

2163,0 2089,8 2036,3 6708,5 6688,3 

1.1 Необоротні активи тис. 
грн 

1991,0 1921,8 1871,0 6426,8 6426,8 

1.1.1 Балансова вартість 
нематеріальних 
активів  

тис. 
грн 

 402,0 402,0  402,0 428,0  428,0 

1.1.2 Балансова вартість 
незавершених 

капітальних 
інвестицій  

тис. 
грн 

389,7 389,7 389,7 389,7 389,7 

1.1.3 Балансова вартість 
основних засобів  

тис. 
грн 

1199,3 1130,1 1079,3 5609,1 5 609,1 

1.1.4 Довгострокові 
фінансові 

інвестиції 

тис. 
грн 

– – – – – 

1.2 Оборотні активи тис. 

грн 

172,0 168,0 165,3 281,7 261,5 

1.2.1 запаси тис. 

грн 

33,0 33,0 33,0 129,4 129,4 

1.2.2 сумарна тис. 135,0 135,0 132,0 152,0 132,0 



№ 
з/п 

Показники 
Одини

ця 
виміру 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 
6 міс. 
2020р. 

9 міс. 2020 
р. 

дебіторська 
заборгованість 

(форма № 1, рядок 
1125+1130+1135+

1140+1145+1155) 

грн 

1.2.3 гроші (форма № 1, 

рядок 1165) 

тис. 

грн 

4,0 – 0,3 0,3 0,1 

2. Пасиви тис. 

грн 

2163,0 2089,8 2036,3 6708,5 6688,3 

2.1 Власний капітал 

(форма № 1, рядок 
1495) 

тис. 

грн 

1215,6 1071,6 802,9 5681,5 5561,0 

2.2 Довгострокові 
зобов’язання 
(форма № 1, рядок 

1595) 

тис. 
грн 

– – – – – 

2.3 Поточні 

зобов’язання, у 
тому числі: 

тис. 

грн 

947,4 1018,2 1233,4 1027,0 1127,3 

2.3.1 поточна 
кредиторська 
заборгованість 

сумарна (форма № 
1, рядок 1695 – 

1660 – 1665 – 
1690) 

тис. 
грн 

947,4 1018,2 1233,4 1027,0 1127,3 

2.4 Прострочена 
кредиторська 
заборгованість, у 

тому числі за: 

тис. 
грн 

– – – – – 

2.4.1 розрахунками з 

оплати праці 

тис. 

грн 

– – – – – 

2.4.2 розрахунками 

перед бюджетом 

тис. 

грн 

– – – – – 

2.4.3 розрахунками зі 

страхування 

тис. 

грн 

– – – – – 

2.4.4 розрахунками за 

товари, роботи, 
послуги  

тис. 

грн 

– – – – – 

3. Доходи всього, у 
тому числі: 

тис. 
грн 

– 10,2 57,6 518,4 533,7 

3.1 Чистий дохід від 
реалізації 

продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

тис. 
грн 

– 10,2 57,6 – – 

3.2 Інші операційні тис. – – – 488,1 488,1 



№ 
з/п 

Показники 
Одини

ця 
виміру 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 
6 міс. 
2020р. 

9 міс. 2020 
р. 

доходи  грн 

3.3 Інші доходи  тис. 
грн 

– – – 30,3 45,6 

4. Витрати всього, у 
тому числі: 

тис. 
грн 

92,6 154,2 326,3 559,0 694,8 

4.1 Собівартість 
реалізованої 
продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

тис. 
грн 

– – – – – 

4.2 Інші операційні 

витрати 

тис. 

грн 

92,6 154,2 326,3 528,7 649,2 

4.3 Інші витрати  тис. 

грн 

– – – 30,3 45,6 

 

Станом на 30.09.2020: 
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість, у тому числі: 

заборгованість із заробітної плати – 473,9 тис. грн; 
розрахунки зі страхування – 293,2 тис. грн; 

розрахунки з бюджетом – 340,2 тис. грн; 
товари, роботи, послуги – 20,0 тис. грн. 
 

Балансова вартість ЄМК за даними бухгалтерсько-фінансової звітності 

станом на 30.06.2020  

2 047 700,00 грн  

Балансова вартість ЄМК за даними бухгалтерсько-фінансової звітності 
станом на 30.06.2020 (після переоцінки основних засобів)  

6 708 500,00 грн  

 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно)  

Інв. 

номер 
Назва  

Адреса 

розташування  

Загальна 

площа (м 2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності 

Форма 

власності та 

власник 

0001 Будівля 
адміністрації 
літ. «А», 
ґанок, підвал 
літ. «п/А», 
шия підвалу 
ш/п, шия 
підвалу 
ш1/п, 
ремонтна 
зона літ. 
«А1» 

Вінницька обл., 
смт Літин, 
вул. Сосонське 
шосе, 8б 

2289,7 1981949705224 1241.9 Будівлі 
транспорту та 
засобів 
зв’язку інші 

Витяг з ЄДР 
об’єкта 
державної 
власності 
щодо 
державного 
майна  

Державна, 
Фонд 
державного 
майна 
України 

0002 
0002/1 
0002/2 

Склад літ. 
«Б», 
медпункт 
літ. «Б1», 
диспетчерсь

Вінницька обл., 
смт Літин, 
вул. Сосонське 
шосе, 8б 

591,2 1981949705224 1241.9 Будівлі 
транспорту та 
засобів 
зв’язку інші 

Витяг з ЄДР 
об’єкта 
державної 
власності 
щодо 

Державна, 
Фонд 
державного 
майна 
України 



Інв. 

номер 
Назва  

Адреса 

розташування  

Загальна 

площа (м 2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності 

Форма 

власності та 

власник 

ка літ. «Б2» державного 
майна  

0005 Ремонтний 
цех літ. «В» 

Вінницька обл., 
смт Літин, 
вул. Сосонське 
шосе, 8б 

25,9 1981949705224 1241.9 Будівлі 
транспорту та 
засобів 
зв’язку інші 

Витяг з ЄДР 
об’єкта 
державної 
власності 
щодо 
державного 
майна  

Державна, 
Фонд 
державного 
майна 
України 

0006 Вбиральня 
літ. «Г» 

Вінницька обл., 
смт Літин, 
вул. Сосонське 
шосе, 8б 

– 1981949705224 – Витяг з ЄДР 
об’єкта 
державної 
власності 
щодо 
державного 
майна  

Державна, 
Фонд 
державного 
майна 
України 

0008 Естакада з 
навісом літ. 
«Д» 

Вінницька обл., 
смт Літин, 
вул. Сосонське 
шосе, 8б 

– 1981949705224 – Витяг з ЄДР 
об’єкта 
державної 
власності 
щодо 
державного 
майна  

Державна, 
Фонд 
державного 
майна 
України 

0012 
0012/1 
0192 
0195  

Огорожа № 
1, № 2, № 3, 
№ 11, № 12 

Вінницька обл., 
смт Літин, 
вул. Сосонське 
шосе, 8б 

– 1981949705224 – Витяг з ЄДР 
об’єкта 
державної 
власності 
щодо 
державного 
майна  

Державна, 
Фонд 
державного 
майна 
України 

0013 
0013/1 

Ворота № 4, 
№ 10, № 13 

Вінницька обл., 
смт Літин, 
вул. Сосонське 
шосе, 8б 

– 1981949705224 – Витяг з ЄДР 
об’єкта 
державної 
власності 
щодо 
державного 
майна  

Державна, 
Фонд 
державного 
майна 
України 

0007 Криниця № 
5 

Вінницька обл., 
смт Літин, 
вул. Сосонське 
шосе, 8б 

– 1981949705224 – Витяг з ЄДР 
об’єкта 
державної 
власності 
щодо 
державного 
майна  

Державна, 
Фонд 
державного 
майна 
України 

0010 Паливно-
заправочний 
пункт № 7 

Вінницька обл., 
смт Літин, 
вул. Сосонське 
шосе, 8б 

– 1981949705224 – Витяг з ЄДР 
об’єкта 
державної 
власності 
щодо 
державного 
майна  

Державна, 
Фонд 
державного 
майна 
України 

0014 Контейнерн
ий 
майданчик 

Вінницька обл., 
смт Літин, 
вул. Сосонське 

– 1981949705224 – Витяг з ЄДР 
об’єкта 
державної 

Державна, 
Фонд 
державного 



Інв. 

номер 
Назва  

Адреса 

розташування  

Загальна 

площа (м 2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

права власності 

Форма 

власності та 

власник 

№ 9 шосе, 8б власності 
щодо 
державного 
майна  

майна 
України 

0281 
0282 

Площадка І, 
ІІ 

Вінницька обл., 
смт Літин, 
вул. Сосонське 
шосе, 8б 

– 1981949705224 – Витяг з ЄДР 
об’єкта 
державної 
власності 
щодо 
державного 
майна  

Державна, 
Фонд 
державного 
майна 
України 

 

Відомості про земельні ділянки 

Н
а
зв

а
  

Адреса 
розташування  

Площа 
земель-

ної 
ділянки, 

(га) 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

Форма власності,підстава 
на право користування 
земельною ділянкою, 

інформація про 
обтяження 

З
ем

ел
ь
н
а
 

д
іл

ян
к
а 

Вінницька 
обл., 
смт Літин, 
вул. Сосонське 
шосе 

1,9016 0522455100:00:001:0125 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд додаткових 
транспортних послуг та 
допоміжних послуг та 
допоміжних операцій 

Комунальна, Витяг з 
Державного земельного 
кадастру про земельну 
ділянку, витяг № НВ-
0519648962020 від 
24.06.2020 

З
ем

ел
ь
н
а
 

д
іл

ян
к
а 

Вінницька 
обл., 
смт Літин, 
вул. Сосонське 
шосе 

0,9870 0522455100:00:001:0126 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд додаткових 
транспортних послуг та 
допоміжних послуг та 
допоміжних операцій 

Комунальна, Витяг з 
Державного земельного 
кадастру про земельну 
ділянку, витяг № НВ-
05196489422020 від 
24.06.2020 

З
ем

ел
ь
н
а
 

д
іл

ян
к
а 

Вінницька 
обл., 
смт Літин, 
вул. Сосонське 
шосе 

0,1629 0522455100:00:001:0127 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд додаткових 
транспортних послуг та 
допоміжних послуг та 
допоміжних операцій 

Комунальна, Витяг з 
Державного земельного 
кадастру про земельну 
ділянку, витяг № НВ-
0519648362020 від 
24.06.2020 

 

Перелік майна, яке  передане  в оренду  

станом на 30.09.2020 

Орендар Назва об’єкта оренди 
Орендована 

площа (м2) 

Цільове 
призначення 

оренди 

Реквізити договору 
оренди та термін 

його дії 

Орендна 
плата за 1 

м2 за 
місяць без 
ПДВ (грн) 

ТОВ  
«МП-
Альфа» 

Нежитлові вбудовані приміщення:на 1-
му поверсі 2-пов. адмінбудівлі (літ. А) з 
прибудовами – част. № 1 (702,45 м2) в 
прим. № 2;в 1-пов. буд складу (літ. Б) - 
№ 1 (542,1 м2) в прим. № 1  

1244,55 Розміщення 
складу 

№ 1048-НМ 
26.12.2011  
діє до 29.12.2020  

13,36 

 

На балансі підприємства об’єкти, що не підлягають приватизації, відсутні. 
Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не 

здійснюються. 



2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 23.12.2020. 

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

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

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

передує дню проведення електронного аукціону. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 
 

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

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Літинський 
автобусний парк», розташованого за адресою: Вінницька обл., смт Літин, 

вул. Сосонське шосе, 8б, код за ЄДРПОУ 14349640, здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 

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

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Літинський 
автобусний парк», розташованого за адресою: Вінницька обл., смт Літин, 

вул. Сосонське шосе, 8б, код за ЄДРПОУ 14349640, повинен відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 
Заходи з припинення юридичної особи державного підприємства «Літинський 

автобусний парк» та переходу прав власності на Об’єкт приватизації пропонується 
здійснити протягом 6 місяців із дня підписання акта приймання-передавання. 

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

Покупець є правонаступником усіх майнових прав та обов’язків приватизованого 

підприємства, крім права постійного користування земельними ділянками (частина 1 
статті 28 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»). 

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду 
їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт 

приватизації до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна». 

Право власності на Об’єкт приватизації переходить до Покупця не раніше дати 
отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, якщо 

отримання такого дозволу вимагається законом, та надання його засвідченої копії 
Продавцю. Передача Об’єкта приватизації Покупцю здійснюється Продавцем 

протягом п’яти робочих днів після зарахування коштів у повному обсязі ціни продажу 
Об’єкта приватизації разом із неустойкою (у разі її нарахування), але не раніше дня 



отримання Покупцем дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію, якщо 
отримання такого дозволу вимагається законом. 

 
Стартова ціна об’єкта для: 

аукціону з умовами – 6 708 500,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 354 250,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 3 354 250,00 грн (без урахування ПДВ). 

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

аукціону з умовами – 670 850,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 335 425,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 335 425,00 грн (без урахування ПДВ). 

 
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 
Умови продажу: 

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Літинський 
автобусний парк» (Вінницька обл., смт Літин, вул. Сосонське шосе, 8 б) зобов’язаний 

від дати переходу права власності забезпечити: 
недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи 

нового власника чи уповноваженого ним органу впродовж 6 місяців із дня підписання 
акта приймання-передавання (за винятком звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 

статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України); 
погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на момент переходу права 

власності, а саме: з оплати праці та податкових платежів, які нараховуються та 
сплачуються при нарахуванні оплати праці (військовий збір, податок з доходів 

фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, страхових внесків до Пенсійного фонду) 
протягом 1 місяця та іншої кредиторської заборгованості впродовж 3 місяців. 

 

4. Додаткова інформація 

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

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

покупців та проведення переможцями 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 UA388201720355219001000156369 (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: ознайомитись з об’єктом можна у робочі 

дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта. 
ПІБ контактної особи на об’єкті: в. о. директора ДП «Літинський автобусний парк», 

Костюченко Василь Петрович, тел. (097) 241-41-14. 
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, 
к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua,  

тел. (0432) 67-27-46, факс (0432) 67-30-41, адреса електронної пошти: 
vinnytsia@spfu.gov.ua. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

Хмельницькій областях від 23.11.2020 № 1236 «Про затвердження протоколу 
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації окремого майна». 

Унікальний код в електронній торговій системі:  
UA-AR-P-2020-02-27-000005-1. 
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, 

між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію 

об’єкта малої приватизації. 
Крок аукціону для продажу: 

на аукціоні з умовами – 67 085,00 грн; 

на аукціоні із зниженням стартової ціни – 33 542,50 грн; 
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 33 542,50 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 – державного пакета акцій приватного акціонерного 



товариства «Іста-Центр» (код ЄДРПОУ 23073489,  адреса: 49051, м. Дніпро, 
вул. Курсантська, 30) у кількості 552 478 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі чотириста 

сімдесят вісім) штук, що становить 21,5524 % статутного капіталу товариства 
 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр». 

Місцезнаходження: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 23073489. 
Розмір статутного капіталу товариства: 128 171 000,00 грн. 

Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 552 478 штук, що становить 
21,5524 % статутного капіталу товариства. 

Середньооблікова чисельність працівників – 131 особа. 
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є виробництво батарей і 

акумуляторів (вид діяльності за КВЕД: 27.20). 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2017 р. – 9 місяців 2020 р. 

становить 847 951,00 тис. грн. 
Основна номенклатура продукції: акумуляторні батареї. 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) 

Період 

Загальний 

дохід, тис. 
грн 

Дохід за 
основним 

видом 
діяльності, 

тис. грн 

2017 рік 257 584 237 731 

2018 рік 268 827 244 312 

2019 рік 266 709 249 315 

9 місяців 2020 

року 

126 310 116 593 

 

Основні показники господарської діяльності  

за останні три роки та за останній звітний період 

№ 
з/п 

Показники 
Одиниця  
виміру 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 
9 місяців 
2020 р. 

1 Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 382 976 331 804 325 052 324 666 

1.1 Необоротні активи тис. грн 244 506 235 541 226 632 219 817 

1.1.1 Балансова вартість нематеріальних 
активів  

тис. грн 183 176 191 197 

1.1.2 Балансова вартість незавершених 
капітальних інвестицій 

тис. грн 1 346 1 385 1 476 1 507 

1.1.3 Балансова вартість основних засобів  тис. грн 242 977 233 980 224 965 218 113 

1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн     

1.2 Оборотні активи тис. грн 138 470 96 263 98 420 104 849 

1.2.1 Запаси тис. грн 30 458 33 039 35 274 33 346 

1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість 

(форма № 1, рядок 
1125+1130+1135+1140+ 

тис. грн 106 627 61 777 59 313 65 125 



№ 
з/п 

Показники 
Одиниця  
виміру 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 
9 місяців 
2020 р. 

+1145+1155) 

1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 1 234 1 425 3 749 6 344 

2. Пасиви тис. грн 382 976 331 804 325 052 324 666 

2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 

1495) 

тис. грн 106 768 106 766 106 956 107 211 

2.2 Довгострокові зобов’язання (форма 

№ 1, рядок 1595) 

тис. грн 3 300 3 622 4 198 4 275 

2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 272 908 221 416 213 898 213 180 

2.3.1 Поточна кредиторська 
заборгованість сумарна (форма № 1, 

рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) 

тис. грн 272 908 221 416 213 898 213 180 

3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 257 584 268 827 266 709 126 310 

3.1 Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

тис. грн 237 731 244 312 249 315 116 593 

3.2 Інші операційні доходи  тис. грн 19 832 24 478 17 392 8 961 

3.3 Інші фінансові доходи  тис. грн 6 34   

3.4 Інші доходи  тис. грн 15 3 2 756 

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 283 018 268 829 266 519 126 055 

4.1 Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

тис. грн 221 063 228 376 244 387 111 362 

4.2 Адміністративні витрати тис. грн 5 624 6 236 7 421 5 580 

4.3 Витрати на збут тис. грн 5 977 3 890 3 946 1 960 

4.4 Інші операційні витрати тис. грн 18 306 23 752 10 765 4 771 

4.5 Фінансові витрати тис. грн 29 173 6 474   

4.5 Інші витрати тис. грн 2 875 101  2 382 

4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн     

5 Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн - 25 434 - 2 190 255 

6 Середня кількість всіх працівників осіб 152 147 143 131 

 

Станом на 30.09.2020: 

поточна кредиторська заборгованість, у тому числі: 
товари, роботи, послуги – 33 534,00 тис. грн; 

заборгованість із заробітної плати – 707,00 тис. грн; 
податки з заробітної плати – 145,0 тис. грн; 

інша кредиторська заборгованість – 174 848,00 тис. грн. 
 

Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові 
приміщення тощо): 

об’єкти нерухомого майна (будівлі та споруди) знаходяться за адресою: м. Дніпро, 

вул. Курсантська, 30. Форма власності приватна, власник – ПрАТ «Іста-Центр», 
підстава виникнення права власності – свідоцтво про право власності на нерухоме 

майно серія та номер: б/н, виданий 31.01.2011, видавник: Комунальне підприємство 



«Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської 
обласної ради, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності сформованого 12.03.2020, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2052277712101. 

 
Склад нерухомого майна: 

будівля АПК загальною площею 4 374,2 м2; виробничий корпус загальною площею 

14 013,8 м2; будівля майстерень ОГМ загальною площею 365,1 м2; будівля столярного 

цеху загальною площею 174,2 м2; дільниця гільйотинних ножиць загальною площею 

66,0 м2; будівля матеріального складу №3 загальною площею 311,6 м2; будівля станції 

нейтралізації загальною площею 986,2 м2; будівля боксу для автомобіля загальною 

площею 75,8 м2; будівля складу кислот загальною площею 67,4 м2; будівля 

матеріального складу № 1 загальною площею 726,1 м2; будівля складу-ангару № 4 

загальною площею 440,4 м2; будівля складу-ангару № 5 загальною площею 220,5 м2; 

будівля: складу готової продукції загальною площею 648,4 м2; навіс для збереження 
балонів; навіси; будівля боксу для холодильного обладнання; навіс для збереження 
кисневих балонів; вбиральня; навіс для збереження промислових відходів; господарча 

будівля загальною площею 67,3 м2; будівля складу ГЗМ; будівля складу кисню; 
сторожові вишки (тимч.); контейнери (тимч.); блок-кімнати (тимч.); будівля 

відпочинку водіїв; будівля насосної станції загальною площею 18,8 м2; будівля 

прохідної загальною площею 25,8 м2; будівля складу загальною площею 527,4 м2; 

будівля складу загальною площею 203,5 м2; будівля СМГ загальною площею 484,4 м2; 
огорожі; ворота; хвіртки; декоративна огорожа; резервуари; артскважини; резервуари 
для ГІЗМ; опірні стінки; резервуари для кислот; естакада; залізнична колія; майданчик 

наливу кислоти; труба вибросу; естакада зливу кислоти; відстійник; мостіння. 
 

Відомості про земельні ділянки: 
земельна ділянка у розмірі 4,5726 га, місцезнаходження: м. Дніпро, 

вул. Курсантська, 30 (Державний акт на право постійного користування земельною 
ділянкою від 02.07.2001 серія І-ДП № 003058). Призначення використання земельної 

ділянки – для фактичного розміщення заводу стартерних акумуляторних батарей і 
проїзду. 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних 
зборів та платежів тощо: за підсумками 2019 року кількість викидів забруднюючих 

речовин в атмосферу становила 292,923 т. Нараховано та сплачено екологічного 
податку у повному обсязі 2 651,39 грн. 

 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата і час проведення аукціону: 21 грудня 2020 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, із зниженням 
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 

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

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

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

 

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

Приватизація державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста-
Центр» (код ЄДРПОУ 23073489, адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30) у 

кількості 552 478 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят вісім) штук, що 
становить 21,5524 % статутного капіталу товариства, 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 (із змінами). 

Покупець державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» 
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. 

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист 
економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного 

комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій 
(часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання (далі – 
дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на 

концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. 
Покупець державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста-

Центр», що є випущеними у бездокументарній формі існування, повинен укласти 
договір про відкриття рахунку у цінних паперах з обраною ним депозитарною 

установою. 
 

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ): 
продаж на аукціоні з умовами – 37 700 000,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 18 850 000,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 18 850 000,00 грн. 

 
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять 

відсотків) стартової ціни для кожного із способів: 
продаж на аукціоні з умовами – 3 770 000,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 885 000,00 грн; 



продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 1 885 000,00 грн. 

 
Розмір реєстраційного внеску: у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом 

на 1 січня поточного року. 
 

Умови продажу: 

покупець державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» 

зобов’язаний забезпечити відшкодування Регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 

областях вартості послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення 
незалежної оцінки пакета акцій, у розмірі 48 625,00 грн у місячний термін з дати 

укладення договору купівлі-продажу. 

 

4. Додаткова інформація 

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

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

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, – Олійник Наталія 

Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: reform_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 

16.11.2020 № 12/01-291-РП. 
Унікальний код в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2019-08-19-000007-1. 
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між 

аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 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 – 377 000,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 188 500,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 188 500,00 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/.  
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіо-

нального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях про проведення в електронній торговій системі продажу 

на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: 

Путильська районна лабораторія літ. А загальною площею 133,50 м2, віварій літ. 

Б загальною площею 53,40 м2, сарай літ. В загальною площею 75,50 м2, убиральня 

літ. Г загальною площею 2,24 м2, що перебуває на балансі Головного управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, за адресою: Чернівецька обл., 
Путильський р-н, смт Путила, вул. Кобилянської О.,18 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: Путильська 

районна лабораторія літ. А загальною площею 133,50 м2, віварій літ. Б 

загальною площею 53,40 м2, сарай літ. В загальною площею 75,50 м2, убиральня 

літ. Г загальною площею 2,24 м2. 

Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій 

області. 



Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Путильський р-н, смт Путила, 
вул. Кобилянської О.,18. 

Відомості про об’єкт: об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: Путильська 

районна лабораторія (літера А) загальною площею 133,5 м2, віварій (літера Б) 

загальною площею 53,4 м2, сарай (літера В) загальною площею 75,5 м2, убиральня 

(літера Г) площею 2,24 м2 за адресою: Чернівецька область, Путильський р-н, 
смт Путила, вул. Кобилянської О., 18, розташований у серединній зоні селища. 

Місце розташування об’єкта відносно основних центрів: 

відстань до обласного центру (м. Чернівці) – 117,0 км; 
відстань до центру селища – 1,50 км; 

відстань до основних магістралей – 0,50 км. 
Під’їзд зручний, з асфальтовим покриттям. 

Путильська районна лабораторія (літ. А) одноповерхова дерев’яна будівля із 
сходами, обладнана системами енергозабезпечення, каналізації та пічного опалення. 

Загальна площа приміщень – 133,5 м2. Віварій (літера Б) – одноповерхова дерев’яна 

будівля, обладнана системою енергозабезпечення, загальною площею 53,4 м2. Сарай 

(літера В) – одноповерхова дерев’яна будівля загальною площею 75,5 м2. Убиральня 

(літера Г) – дерев’яна споруда убиральні загальною площею 2,24 м2. 
 
Відомості про земельну ділянку: 

1) земельна ділянка, кадастровий № 7323555100:01:010:0513, площею 0,1706га, 
цільове призначення якої – для обслуговування будівель і споруд (охорони здоров’я і 

соціальних послуг), розташована за адресою: Чернівецька область, Путильський 
район, смт Путила, вул. О. Кобилянської, 18; 

2) земельна ділянка, кадастровий № 7323555100:01:010:0514, площею 0,0096га, 
цільове призначення якої – для обслуговування будівель і споруд (охорони здоров’я і 

соціальних послуг), розташована за адресою: Чернівецька область, Путильський 
район, смт Путила, вул. О. Кобилянської, 18. 

Інформація про договори оренди щодо об’єкта окремого майна або його частини: 
договори оренди щодо об’єкта окремого майна або його частини не укладалися. 

Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС. 

 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 21.12.2020. 

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 хвилин до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електронного аукціону. 

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

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

 

 



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

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 року № 432 (зі змінами). 
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 
 

Стартова ціна об’єкта приватизації для: 
аукціону з умовами – 212196,00 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 106098,00 грн (без ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 106098,00 грн (без ПДВ). 
 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами –21219,60 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 10609,80 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 10609,80 грн. 

 
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
Умови продажу об’єкта приватизації: 

1. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за 
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір №11 від 17.03.2020) на 

рахунок органу приватизації, який буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 
8000,00 грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта. 

 

4. Додаткова інформація 

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

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

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

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. 

Рахунок № UA69820172035549001001142097 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 42891875. 
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. 



Рахунок № UA488201720355219001001142097 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 42891875. 

Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в іноземній 
валюті (долари США та євро): 

Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ 42891875, МФО 
322313. 

Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті: 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. 
Рахунок № UA69820172035549001001142097 

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

Код ЄДРПОУ 42891875. 
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США та евро): 
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ 42891875, МФО 

322313. 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на 
сторінку офіційного вебсайта адміністратора, на якій зазначені реквізити таких 

рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна 

у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 15.45 за місцем його розташування за 
адресою: Чернівецька обл., Путильський р-н, смт Путила, вул. Кобилянської О.,18. 
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, 

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

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

Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua. 

 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій 
області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 16.11.2020 № 179 «Про 
затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої 

приватизації та умов продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна». 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку 

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-

01-08-000005-3. 
Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів; 
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів. 
Крок аукціону для: 



аукціону з умовами – 1 % (2121,96 грн) стартової ціни об’єкта приватизації; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (1060,98 грн) стартової ціни об’єкта 

приватизації; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 1 % (1060,98 грн) стартової ціни об’єкта приватизації. 
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. 
 

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та 

Сумській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
приміщень та споруд насіннєвої інспекції за адресою: Сумська область, 
м. Середина-Буда, вул. Стародубська, 1 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: приміщення  
та споруди насіннєвої інспекції. 

Місцезнаходження: Сумська область, м. Середина-Буда, вул. Стародубська, 1. 

Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській 
області (код за ЄДРПОУ 40356714). 

Відомості про об’єкт  

Назва  Адреса 

розташування  

Загальна 

площа, 

м2 

Реєстр. номер Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності 

Форма власності та 
власник 

Приміщення  

та споруди 

насіннєвої 

інспекції 

Сумська область, 

м. Середина-Буда, 

вул. Стародубська, 

1 

101,6 1383 568 059 244  Об’єкт не  

використовується  

за своїм 

функціональним  

призначенням  

Свідоцтво на 

право 

власності на 

нерухоме 

майно, САС 

№ 929438, 

видане  

Виконавчим 

комітетом Се-

редино-

Будської 

міської ради  

Державна; 
Держпродспоживслужба 

 

Окреме майно – приміщення та споруди насіннєвої інспекції являє собою 

одноповерхову будівлю з погребом загальною площею 101,6 м2 та окремо стоячі 
споруди: гараж, гараж, сарай, вбиральня. Будівля: стіни та перегородки цегляні; 
перекриття дерев’яне з підшивкою; підлога дощата; дах – шифер; погріб: стіни 

цегляні, перекриття залізобетонне, підлога цементна. Інженерне устаткування – 
опалення місцеве від водяного котла; є електропостачання, водопостачання, 

каналізація, скраплений газ. Сарай: стіни гіпсоблочні, перекриття дощате, підлога 
бетонна, покрівля – шифер. Гараж: стіни гіпсоблочні, перекриття дощате, підлога 



бетонна, покрівля – шифер. Гараж: стіни металеві, підлога бетонна, покрівля – шифер. 
Вбиральня: стіни, підлога дощаті, покрівля – шифер. 

 
Відомості про земельну ділянку: 

земельна ділянка площею 0,0813 м2, на якій розташоване окреме майно, перебуває у 
постійному користуванні Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 
області. Земельна ділянка розташована за адресою: Сумська область, м. Середина-

Буда, вул. Стародубська, 1. Цільове призначення – для громадського призначення. 
Кадастровий номер 5924410100:02:002:0260. 

Перелік майна, яке передано в оренду, станом на 16 листопада 2020 року: договори 
оренди відсутні. 

 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 
Дата та час проведення аукціону: 18 грудня 2020 року. 

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

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

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

передує дню проведення електронного аукціону. 
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

 

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

Приватизація окремого майна – приміщень та споруд насіннєвої інспекції 

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

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

Покупець окремого майна – приміщень та споруд насіннєвої інспекції повинен 
відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна». 
 

Стартова ціна об’єкта для: 
аукціону без умов – 55546,72 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 27773,36 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 27773,36 грн (без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 5554,67 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону зі зниженням стартової ціни – 2777,34 грн (без урахування ПДВ); 



аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 2777,34 грн (без урахування ПДВ). 

 
Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок. 
Умови продажу окремого майна – приміщень та споруд насіннєвої інспекції: 

аукціон без умов. 

 

4. Додаткова інформація 

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

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 

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

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

Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 
внеску) 

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

Код ЄДРПОУ 42769539 
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 

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

Код ЄДРПОУ 42769539 
в іноземній валюті: 

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

Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014 
Код ЄДРПОУ: 42769539 

Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США), 
№ UA143314010000025208054200825 (євро) 

Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава 
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а 

МФО 331401 
Код ЄДРПОУ: 14360570 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що). 
in foreign currency: 
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy 

regions 
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014. 

USREOU code: 42769539 
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 



Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial Bank 
«PRIVATBANK», Poltava city. 

Address: 70a Sobornosti str., Poltava city. 
MFO: 331401 

USREOU code: 14360570 
SWIFT: PBANUA2X 

Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what) 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за 
місцезнаходженням: Сумська область, м. Середина-Буда, вул. Стародубська, 1. 

Відповідальна особа – начальник відділу Калашник Олена Леонідівна, тел. 097-736-
58-43. 
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної 
Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/. 

Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта 
приватизації: наказ регіонального відділення від 16.11.2020 № 1519. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: 

UA-AR-P-2020-11-04-000002-2. 
Період між аукціоном: 

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

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

аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 555,47 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 277,73 
грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 277,73 грн. 

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

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

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

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 

нежитлових будівель у складі: адмінбудівля – А-1, загальною площею 223,4 м2; 

підвал – А1-1; гараж – Б-1, загальною площею 24,7 м2; оглядова яма – б; 



вбиральня – В, загальною площею 1,1 м2; огорожа № 1, 2 за адресою: Полтавська 
обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлові будівлі у складі: адмінбудівля – 

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

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

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

Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Полтавській області 
(код ЄДРПОУ 02361892), адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103. Телефони для 

довідок: (0532) 60-94-80, 50-23-56. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно) 

Назва 
Адреса 

розташу-

вання 

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстр. номер 
Функціональне 
використання 

Підстава 
виникнення 

права 

власності 

Форма 
власності 

та власник 

Нежитлові будівлі 

у складі:  
адмінбудівля – А-1, 

загальною площею 

223,4 м2;  

Полтавська 

обл., 
м. Зіньків, 

вул. Воз-
движенсь-
ка, 72 

223,4 

2167453853213 

Не використо-

вується за 
функціональ-
ним призначе-

ням 

Свідоцтво 

про право 
власності 

на 
нерухоме 
майно, 

серія та 
номер: б/н, 
виданий 

05.06.2006, 
Виконавчий 

комітет 
Зіньківської 
міської 

ради 

Державна; 

Державна 
служба 

статистики 
України, 
код  

ЄДРПОУ: 
37507880 

підвал – А1-1;   

гараж – Б-1, загальною 

площею 24,7 м2; 

24,7 

оглядова яма – б;  

вбиральня – В, 
загальною площею 

1,1 м2; 

1,1 

огорожа № 1, 2  

 

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

підвал – А1-1; гараж – Б-1, загальною площею 24,7 м2; оглядова яма – б; вбиральня – 

В, загальною площею 1,1 м2; огорожа № 1, 2 за адресою: Полтавська обл., м. Зіньків, 
вул. Воздвиженська, 72, балансоутримувач – Головне управління статистики у 
Полтавській області. Адмінбудівля збудована до 1917 року, знаходиться на 

центральній вулиці м. Зіньків, висота – 4,1 м, одноповерхова, збудована з дерева, 
обкладена цеглою, фундамент цегляний, покрівля – шифер, перекриття – дерев’яне, 

підлога – дошка. В будівлі є підвал, опалення – газове, індивідуальний котел, є 
водопостачання, каналізація відсутня. Гараж з оглядовою ямою збудовано в 1973 році, 

знаходиться на центральній вулиці м. Зіньків. Висота – 2,2 м, збудовано з цегли, 
оглядова яма викладена з цегли, підлога – цементна стяжка, перекриття – з/бетонні 

плити, покрівля – шифер. 

Відомості про земельні ділянки 

 



Назва 
Адреса 

розташування 

Площа, 

м2  

Кадастровий номер 
земельної ділянки  

Цільове 
призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності,  

підстава на право  
користування 

земельною ділянкою, 

інформація про 
обтяження 

Земельна 
ділянка 

Полтавська обл., 

м. Зіньків, 
вул. Воздвиженська, 

72 

790 5321310100:50:014:0006 

Для 

будівництва та 
обслуговування 

будівель 
органів 
державної 

влади та 
місцевого 

самоврядування 

Комунальна 

власність, Державний 
акт на право 

постійного 
користування 
земельною ділянкою 

від 17.09.2007 ЯЯ 
225579, власник: 

Зіньківська міська 
рада, код ЄДРПОУ 
13955982, 

правокористувач: 
Головне управління 

статистики у 
Полтавській області, 
код ЄДРПОУ 

02361892, обтяження 
прав на земельну 

ділянку не 
зареєстроване  

 

Перелік майна, яке передане в оренду,  

станом на 16.11.2020 

№ 

з/п 
Орендар 

Назва об’єкта 

оренди 

Орендова 

площа (м2) 

Цільове 

призначення 
оренди 

Реквізити 
договору 

оренди та 
термін його дії 

Орендна 

плата за 

1 м2 на 
місяць без 

ПДВ (грн) 

1 Районний трудовий 
архів Зіньківської 

районної ради 
Полтавської 

області 

Адмінбудівля 223,4 Розміщення 
Зіньківського 

районного 
трудового архіву 

Договір оренди 
від 11.07.2016 

№ 38/16- Н, діє 
до 11.05.2022 

3,98 

2 Гараж  24,7 

 

Договори оренди зберігають свою чинність для нового власника приватизованого 

майна згідно з частиною 4 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна». 

 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

Дата та час проведення аукціону: 22 грудня 2020 року. 
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

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

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 



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

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

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

 

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

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

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

загальною площею 24,7 м2; оглядова яма – б; вбиральня – В, загальною площею 1,1 м2; 
огорожа № 1, 2 за адресою: Полтавська обл, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлових будівель у 

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

загальною площею 24,7 м2; оглядова яма – б; вбиральня – В, загальною площею 1,1 м2; 
огорожа № 1, 2 за адресою: Полтавська обл, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72 
повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 
 

Стартова ціна об’єкта для: 
аукціону без умов – 10975,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 5487,50 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 5487,50 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 
 

Розмір гарантійного внеску для: 
аукціону без умов – 1097,50 грн (без урахування ПДВ); 

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

цінових пропозицій – 548,75 грн (без урахування ПДВ). 
 

Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 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: 

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



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

Полтавській та Сумській областях 
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої 
приватизації – окреме майно – нежитлові будівлі у складі: адмінбудівля – А-1, 

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

оглядова яма – б; вбиральня – В, загальною площею 1,1 м2; огорожа № 1, 2 за адресою: 
Полтавська обл, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72). 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного 
внеску) 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

Код за ЄДРПОУ 42769539 
в іноземній валюті: 

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

Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23 
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США), 

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

SWIFT: PBANUA2Х 
Код ЄДРПОУ: 42769539 

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

та Сумській областях 

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

№ UA043314010000025208054200825 (EUR) 
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»  

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

Code YeDRPOU: 42769539, 
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)  

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

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

у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., 
м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72. 

Телефон (0532)500756, е-mail: polgus@pl.ukrstat.gov.ua. Відповідальна особа: 

Плохотнюк Ольга Станіславівна. 
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 

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

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html.  
Телефон для довідок (0532) 500612. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 



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

Полтавській та Сумській областях від 17.11.2020 № 1534. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку 

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:  
UA-AR-P-2020-08-20-000007-3. 
Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 28 календарних днів; 

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 28 календарних днів. 
Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 109,75 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 54,88 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 54,88 грн. 
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 

системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

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

майданчик і з якими 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 соціально-культурного призначення – кінотеатру «Електрон» 

на 580 місць загальною площею 832,3 м2 за адресою: Донецька обл., Мар’їнський 
р-н, м. Курахове, вул. Мечникова, 12 (балансоутримувач – ПАТ «Донбасенерго», 

код за ЄДРПОУ 23343582) 
 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: кінотеатр «Електрон» на 580 місць 

загальною площею 832,3 м2. 

Місцезнаходження: Донецька обл., Мар’їнський р-н, м. Курахове, вул. Мечникова, 

12. 
Найменування балансоутримувача: ПАТ «Донбасенерго», код за ЄДРПОУ 23343582. 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Київ, 
вул. Предславинська, 34а, тел. (044) 290-97-07. 

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



Інформація про об’єкт: кінотеатр «Електрон» на 580 місць загальною площею 

832,3 м2. Рік побудови – 1979. Стіни – з/б плити та цегла, покриття – руберойд, 

металопрофіль, перекриття – з/б плити, підлога бетонна. 
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на: vdr.spfu.gov.ua. 

Інформація про державну реєстрацію: об’єкт належить державі в особі Верховної 
Ради України відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 
08.08.2006, виданого виконавчим комітетом Курахівської міської ради Мар’їнського 

району Донецької області на підставі рішення від 26.07.2006 № 278 та зареєстрованого 
Районним комунальним підприємством «Мар’їнське бюро технічної інвентаризації», 

що підтверджується Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 
12.09.2006, номер витягу 11806663, реєстраційний номер 15654834, номер запису 230 в 

книзі 7-109. 
Функціональне використання об’єкта: не використовується з 1996 року. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: відсутні. 
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня. 

 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата і час проведення аукціону: 21 грудня 2020 року.  
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою 

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

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

стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового 
зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

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

 

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

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

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

10.05.2018 № 432 (зі змінами). 
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

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

 
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ): 

продаж на аукціоні з умовами – 61528,52 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 30764,26 грн; 



продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 30764,26 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 – 6152,85 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3076,43 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 3076,43 грн. 
 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 
 

Умови продажу: можливість перепрофілювання об’єкта соціально-культурного 

призначення – кінотеатр «Електрон» на 580 місць загальною площею 832,3 м2, що не 
функціонує більше трьох років. 

 

4. Додаткова інформація 

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

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

покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти. 
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, 

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

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

Харківській, Донецькій та Луганській областях 
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного 

внеску та розрахунків за придбаний об’єкт) 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у 

Харківській області 

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного 
внеску) 

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

Код ЄДРПОУ 43023403 
в іноземній валюті: 

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

Валюта рахунка – EUR 
№ рахунка: UA353510050000025206763799300 

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA 

STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K 
Банк-посередник: 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: Донецька обл., Мар’їнський р-н, м. Курахове, вул. Мечникова, 12. Час: з 
9.00 до 16.00 (крім вихідних). Контактна особа організатора аукціону, яка є 

відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Кучер Н. І., 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 12.11.2020 № 02175. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-01-09-000021-1. 
Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів. 
Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 615,29 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 307,64 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 307,64 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. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – 

окремого майна – нежитлової будівлі літ. «А-1» загальною площею 227,2 м2 за 
адресою: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. Центральна 
(Радянська), 21 (балансоутримувач: Головне управління статистики у 

Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629) 

 



1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля літ. «А-1» загальною 

площею 227,2 м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, 
вул. Центральна (Радянська), 21. 

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 є нежитлова одноповерхова окремо розташована 

будівля загальною площею 227,2 м2. Рік введення в експлуатацію – 1970 (за даними 

бухгалтерського обліку). Фундамент, стіни – шлаколиті, покрівля – шифер, підлога, 
вікна та двері – дерев’яні. Водовідведення відсутнє, опалення та електропостачання 

відключене. Будівля раніше використовувалась Головним управлінням статистики у 
Харківській області. На сьогодні за призначенням не використовується. Детальна 
інформація та документи по об’єкту розміщені на: vdr.spfu.gov.ua. 

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт зареєстровано за 
державою Україна на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майна від 

05.09.2011, виданого Виконкомом Зачепилівської селищної Ради на підставі рішення 
Виконкому Зачепилівської селищної Ради від 11.08.2011 № 110 та зареєстрованого 

Комунальним підприємством технічної інвентаризації «Інвентаризатор» м. 
Красноград, що підтверджується Витягом про державну реєстрацію прав від 

05.09.2011, номер витягу 31184430, реєстраційний номер 34545375, номер запису 167 в 
книзі 1. Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 134778378 від 17.08.2018) об’єкт 
малої приватизації зареєстрований за Державною службою статистики України, 

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1624776163222, дата реєстрації : 
06.08.2018. 

Функціональне використання об’єкта: не використовується. 

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

Інформація про земельні ділянки: нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 

227,2 м2 розташована на земельній ділянці площею 0,1828 га. Державний акт на право 
постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ № 309097 від 28.11.2009) 

виданий Зачепилівському районному відділу статистики. Згідно з витягом з 
Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (земельна ділянка): 1580934563222, 
дата державної реєстрації: 15.06.2018, кадастровий номер: 6322255100:02:005:0049. 

Правокористувач земельної ділянки: Головне управління статистики у Харківській 
області; надавач прав: Зачепилівська селищна рада. Цільове призначення – для 

будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування, землі житлової та громадської забудови, для обслуговування 

нежитлових будівель. 

 



2. Інформація про аукціон 

 
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

 
Дата і час проведення аукціону: 23 грудня 2020 року.  
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою 

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

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

стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 

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

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

 

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

Приватизація об’єкта 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 – 247000,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 123500,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 123500,00 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 – 24700,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 12350,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій –12350,00 грн. 

 
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 
 
Умови продажу: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального 

посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 



послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі літ. «А-1» загальною 

площею 227,2 м2 за адресою: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, 
вул. Центральна (Радянська), 21 (балансоутримувач: Головне управління статистики у 

Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629), у розмірі 4000,00 грн (чотири тисячі 
гривень 00 копійок). 

 

4. Додаткова інформація 

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

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

покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти. 
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, 

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

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

Харківській, Донецькій та Луганській областях 

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного 
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт) 

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

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного 
внеску) 

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

Код ЄДРПОУ 43023403 
в іноземній валюті: 

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

Валюта рахунка – EUR 

№ рахунка: UA353510050000025206763799300 
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

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

Банк-посередник: 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., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. Центральна (Радянська), 

21. 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 16.11.2020 № 02184. 

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-01-08-000024-1. 
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 – 2470,00 грн; 
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1235,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 1235,00 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. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 

Донецькій та Луганській областях про продаж об’єкта малої приватизації – 

окремого майна – нежитлової будівлі (магазин) загальною площею 51,1 м2 за 
адресою: Харківська область, Чугуївський р-н, с. Роздольне (колишнє Чапаєво), 

вул. Роганська,3, балансоутримувач – відсутній 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля (магазин) загальною 

площею 51,1 м2. 

Місцезнаходження: Харківська область, Чугуївський р-н, с. Роздольне (колишнє 

Чапаєво), вул. Роганська, 3. 
Найменування балансоутримувача: відсутній. 

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

розташований об’єкт. 



Інформація про об’єкт: окреме майно – одноповерхова будівля колишнього магазину 

площею 51,1 м2. Стіни з шлакоблоку та черепашнику, перекриття – дерев’яне по 

дерев’яних балках, покриття підлоги дощате, пошкоджене; покрівля – шифер; 
опалення, водопостачання, каналізація відсутні. Заповнення віконних та дверних 

отворів розсохлись і розхитались, скління відсутнє. Внутрішнє оздоблення – 
облицювання стін та стелі листами ДСП пофарбованими масляними розчинами, 
пошкоджене та забруднене. Зовнішнє оздоблення відсутнє. Загальний стан будівлі 

незадовільний. 
Об’єкт приватизації знаходиться на в’їзді до с. Роздольне, до найближчого 

населеного пункту – смт Новопокровка – 3 км, до м. Харків – близько 25 км. Вся 
соціальна інфраструктура та зупинка громадського транспорту знаходяться у смт 

Новопокровка. 
Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на: vdr.spfu.gov.ua. 

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт нерухомості 
зареєстровано за Верховною Радою України – Свідоцтво про право власності на 

нерухоме майно від 08.01.2008 серія САА № 095046. 
Функціональне використання об’єкта: не використовується. 

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

 

Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, в 
приватну чи комунальну власність не передавалась, встановлення меж в натурі на 

місцевості не відбувалось, кадастровий номер не присвоювався, інформація про 
наявність обтяжень відсутня. 

 

2. Інформація про аукціон 

 
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

 
Дата і час проведення аукціону: 23 грудня 2020 року.  
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою 

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

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

стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового 
зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 

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

 

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



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

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

10.05.2018 № 432 (зі змінами). 
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ): 
продаж на аукціоні з умовами – 43 900,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 21 950,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 21 950,00 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 – 4 390,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 195,00 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 2 195,00 грн. 
 

Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2020 – 944,60 грн;  
 

з 01.01.2021 – 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного 
року, визначеної відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2021 рік». 
 

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 (магазин) загальною 

площею 51,1 м2 за адресою: Харківська область, Чугуївський р-н, с. Роздольне 
(колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3, у розмірі 2800,00 грн (дві тисячі вісімсот 

гривень 00 копійок) без урахування ПДВ. 

 

4. Додаткова інформація 

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

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

покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, 

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

в національній валюті: 



Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Харківській, Донецькій та Луганській областях 

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного 
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт) 

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

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного 
внеску) 

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

Код ЄДРПОУ 43023403 
в іноземній валюті: 

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

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

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

Банк-посередник: 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: балансоутримувач відсутній, об’єкт у 

вільному доступі за адресою: Харківська область, Чугуївський р-н, с. Роздольне 
(колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3. Контактна особа організатора аукціону, яка є 

відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Салій Оксана 
Олександрівна, 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 17.11.2020 № 02202. 
Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-11-22-000051-1. 
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 – 439,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 219,50 грн; 
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій – 219,50 грн. 
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі 

«ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). 
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на 

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

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

 
м. КИЇВ 
 

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

продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного 
підприємства «Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві 

«Будцентр» 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації 

 

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-

технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр». 

Місцезнаходження об’єкта: 02125, м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1. 
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 30251613. 

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2020 – 2 особи. 
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.20 Технічні випробування та 

дослідження. 
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є: 

організація, координація та проведення робіт (надання послуг) згідно з вимогами 
технічних регламентів у сферах будівництва, застосування екологічного маркування, 

готельних послуг та інших; 
створення організаційно-методичних, нормативних та інших документів з питань 

оцінки відповідності, підтвердження придатності тощо; 
надання юридичним і фізичним особам інформаційних та інших послуг, які не 

пов’язані з оцінкою відповідності у будівельній галузі. 

Основні показники господарської діяльності підприємства за останніх три роки та за останній 

звітний період 

№ 
з/п 

Найменування показника 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1 Балансовий прибуток (збиток) тис. грн – (2,2) (144,4) 

2 Величина чистого прибутку, тис. грн  – (2,2) (144,4) 

3 Вартість активів, тис. грн 533,4 260,6 58,3 



№ 

з/п 
Найменування показника 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

4 Вартість власного капіталу, тис. грн 13,1 10,9 (133,5) 

5 Дебіторська заборгованість, тис. грн,  
у тому числі: 

   

дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 

30,3 73,2 0,7 

дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 

– 8,7 2,3 

інша поточна заборгованість 59,7 3,8 – 

6 Кредиторська заборгованість, тис. грн  
(у т. ч. прострочена) 

520,3 249,7 184,4 

 

До складу об’єкта входить: комп’ютерна техніка, меблі, інструменти, прилади та 
інвентар. 

Власні приміщення у підприємства відсутні. 
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка відсутня. 

 

2. Інформація про аукціон 

 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
 

Дата та час проведення аукціону: 18 грудня 2020 року. 
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

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

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

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

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

 

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

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-

технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр» здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

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

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-
технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр» повинен відповідати 

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



Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків 

підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою. 
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на 

покупця. 
 

Стартова ціна об’єкта для: 
аукціону з умовами – 58 300,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 29 150,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 29 150,00 грн (без урахування ПДВ). 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

 
Розмір гарантійного внеску для: 

аукціону з умовами – 5 830,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 915,00 грн (без урахування ПДВ); 
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 2 915,00 грн (без урахування ПДВ). 
 

Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок. 
 

Умови продажу: 

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-

технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр» зобов’язаний від дати 
переходу права власності забезпечити: 

недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи 
уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права 

власності; 
погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності єдиного 

майнового комплексу боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої 

кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права 
власності на єдиний майновий комплекс (за наявності такої заборгованості). 

 

4. Додаткова інформація 

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

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

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

в національній валюті: 

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 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 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: 
02125, м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1. Телефон (044) 501 19 98, e-mail: 

cbm@cbm.kiev.ua. Відповідальна особа: Артанов Олександр Йосипович. 
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 

державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50г, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html. Телефон для довідок (044) 281-

00-35. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

Києву від 19.11.2020 № 1005. 
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку 

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:UA-AR-P-2018-

07-26-000065-3. 
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 – 583,00 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 291,50 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 291,50 грн. 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 
системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки 

операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

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

 

 


