
Оголошено продаж об’єктів малої приватизації – «Відомості приватизації» № 61 
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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях про продаж 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі їдальні  літ. «А» загальною площею 205,3  м2, яка 

розташована за адресою: Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Угарове, вул. Молодіжна, 46а та перебуває на зберіганні 

Оратівської селищної ради Оратівського району Вінницької області, код за ЄДРПОУ 04327985 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – будівля їдальні літ. «А» загальною площею 205,3  м2. 

Місцезнаходження: 22625, Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Угарове, вул. Молодіжна, 46а. 

Назва балансоутримувача: перебуває на зберіганні Оратівської селищної ради Оратівського району Він ницької 

області, код за ЄДРПОУ 04327985.  

Відомості про об’єкт (нерухоме майно)  

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності 

Форма власності та власник 

Будівля 

їдальні 

літ. 

«А» 

Вінницька 

обл., 

Оратівський р-

н, с. Угарове, 

вул. Молодіжна, 

46а  

205,3 1959403505231 

Не використо  

вується  

Витяг з 

ЄРОДВ 

від 20.11.2018 

№ 10-15-

23491 

Державна. Регіональне відділення Фонду 

державного майна України по 

Вінницькій та Хмельницькій областях 

 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата та час проведення аукціону: 24.12.2020. 

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 окремого майна – будівлі їдальні літ. «А» загальною площею 205,3 м2 , яка розташована за адресою: 

Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Угарове, вул. Молодіжна, 46а та перебуває на зберіганні Оратівської селищної ради 

Оратівського району Вінницької області, код за ЄДРПОУ 04327985, здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

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

Покупець окремого майна – будівлі їдальні літ. «А» загальною площею 205,3  м2, яка розташована за адресою: 

Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Угарове, вул. Молодіжна, 46а та перебуває на зберіганні Оратівської селищної ради 

Оратівського району Вінницької області, код за ЄДРПОУ 04327985, 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. 

Стартова ціна об’єкта для:  

аукціону з умовами – 83557,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 41778,50 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 41778,50 грн 

(без урахування ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  



 

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону з умовами – 8355,70 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону із зниженням стартової ціни – 4177,85 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 4177,85 грн 

(без урахування ПДВ).  

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

покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо нальному відділенню Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3950,00 грн у місячний 

строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

4. Додаткова інформація 

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

внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.  

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на 

казначейські рахунки за такими реквізитами:  

в національній валюті: 

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

Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)  

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ  

Код за ЄДРПОУ 42964094 

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

Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)  

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ  

Код за ЄДРПОУ 42964094 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних 

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

cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта:  у робочі дні 9.00 до 14.00. E-mail: v innytsia@spfu.gov.ua. Відповідальна 

особа: Євсеєнко Тетяна Борисівна, головний спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління приватизації, 

управління державним  майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/. Телефон для довідок (0432) 67-27-46. 

5. Технічні реквізити і нформаційного повідомлення 

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

відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 24.11.2020 № 1241. 

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

електронній  торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000011-3. 
Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого  

подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.  

Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 835,57 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 417,79 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 417,79 грн.

  

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

(адміністратора). 

Єдине посилання на вебсторінку  адміністратораа, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 

майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адм іністратора уклав відповідний 

договір: https://prozorro.sale/info/elekt ronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях про продаж 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення дизельної літ. Д загальною площею 22,3  м2, яке 

розташоване за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с/р Клебанська, «Федьківське» урочище, 1а та 

перебуває на зберіганні СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», код за ЄДРПОУ 05413994 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – приміщення дизельної літ. Д загальною площею 22,3  м2. 

Місцезнаходження: 23660, Вінницька обл., Тульчинський р -н, с/р Клебанська, «Федьківське» урочище, 1а.  

Назва балансоутримувача: перебуває на зберіганні СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», код за ЄДРПОУ 05413994  

mailto:vinnytsia@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2


 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно)  

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності 

Форма власності та власник 

Приміщення 

дизельної 

літ. «Д» 

Вінницька 

обл., 

Тульчинський 

р-н, с/р 

Клебанська, 

«Федьківське» 

урочище, 1а 

22,3 2011930305243 

Використовується 

за призначенням  

Витяг з 

ЄРОДВ 

від 23.12.2019 

№ 10-15-

23027 

Державна. Регіональне відділення 

Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій 

областях 

 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата та час проведення аукціону: 24.12.2020. 

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 окремого майна – приміщення дизельної літ. Д загальною площею 22,3  м2, яке розташоване за адресою: 

Вінницька обл., Тульчинський р -н, с/р Клебанська, «Федьківське» урочище, 1а та перебуває на зберіганні СВАТ 

«Птахокомбінат «Тульчинський», код за ЄДРПОУ 05413994, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 

малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 року № 432 (зі зм інами). 

Покупець окремого майна – приміщення дизельної літ. Д загальною площею 22,3 м2 , яке розташоване за адресою: 

Вінницька обл., Тульчинський р -н, с/р Клебанська, «Федьківське» урочище, 1а та перебуває на зберіганні СВАТ 

«Птахокомбінат «Тульчинський», код за ЄДРПОУ 05413994, 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. 

Стартова ціна об’єкта для:  

аукціону з умовами – 6757,00 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону із зниженням стартової ціни – 3378,50 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 3378,50 грн 

(без урахування ПДВ).  

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. 

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону з умовами – 675,70 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону із зниженням стартової ціни – 337,85 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 337,85 грн 

(без урахування ПДВ).  

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

покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо нальному відділенню Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях витрати на проведення незалежно ї оцінки об’єкта приватизації в сумі 2200,00 грн у місячний 

строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

4. Додаткова інформація 

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

внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.  

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на 

казначейські рахунки за такими реквізитами:  

в національній валюті: 



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

Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)  

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ  

Код за ЄДРПОУ 42964094 

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

Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску)  

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ  

Код за ЄДРПОУ 42964094 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних 

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

cbd2.  

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні 9.00 до 14.00. E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua.  Відповідальна 

особа: Євсеєнко Тетяна Борисівна, головний спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління приватизації, 

управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/.  Телефон для довідок (0432) 67-27-46. 

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 Вінницькій та Хмельницькій  областях від 24.11.2020 № 1242. 

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

електронній  торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000217-3. 
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 – 67,57 грн;  

аукціону із зниженням стартової ціни – 33,79 грн;  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 33,79 грн.

  

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній  торговій системи «ПРОЗ ОРРО.ПРОДАЖІ» 

(адміністратора). 

Єдине посилання на вебсторінку  адміністратораа, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 

майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адм іністратора уклав відповідний 

договір: https://prozorro.sale/info/elekt ronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях про продаж 

об’єкта малої приватизації, єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-дослідний інститут 

«Гелій», код за ЄДРПОУ 14312022 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-дослідний 

інститут «Гелій», код за ЄДРПОУ 14312022. 

Місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18. 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 14312022.  

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.08.2020 – 5 осіб. 

Основний вид діяльності: дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук.  

 

Основні показники  

господарської діяльності підприємства  

за останні три роки 

 

№ 

з/п 
Показники  

Од. 

виміру 

2017 

р. 

2018 

р. 

2019 

р. 

На 

31.08.2020 

1 Активи(форма №1, рядок 1300)  тис. грн  2322 2427  2483 2517,0 

1.1 Необоротні активи  тис. грн  929 881 841 808,0 

1.1.1 Балансова вартість нематер іальних активів  тис. грн   0  0  0 0 

1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій  тис. грн  0 0 0 0 

1.1.3 Балансова вартість основних засобів  тис. грн  929 881  841 808,0 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
mailto:vinnytsia@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2


№ 

з/п 
Показники  

Од. 

виміру 

2017 

р. 

2018 

р. 

2019 

р. 

На 

31.08.2020 

1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн  0 0 0 0 

1.2 Оборотні активи  тис. грн  1393 1546 1642 1709,0 

1.2.1 запаси тис. грн  1393 1546 1642 1709,0 

1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість(форма № 1, рядок 1125 + 

1130 + 1135 + 1140 + 1145 + 1155) 

тис. грн  0 0 0 0 

1.2.3 гроші(форма № 1, рядок 1165) тис. грн  0 0 0 0 

2 Пасиви  тис. грн  2322 2427 2483 2517 

2.1 Власний капітал(форма № 1, рядок 1495) тис. грн  2117 2117 2117 2117,0 

2.2 Довгострокові зобов’язання(форма № 1, рядок 1595) тис. грн  0 0 0 0 

2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн  205 310 366 400,0 

2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна(форма № 1, рядок 

1695 – 1660 – 1665 – 1690) 

тис. грн  120 141 141 122,0 

2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за:  тис. грн  85  169 141 278,0 

2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн  16 19 26 121,0 

2.4.2 розрахунками перед бюджетом  тис. грн  48 65 79 152,0 

2.4.3 розрахунками зі страхування  тис. грн  3 4 5 5,0 

2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги  тис. грн  0 0 0 0 

3 Доходи всього, в тому числі: тис. грн  206 230 237 181 

3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  тис. грн  20 0 4 2 

3.2 Інші операційні доходи  тис. грн  186 230 233 159 

3.3 Інші доходи  тис. грн   0 0 0 0 

4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн  365 381 422 158 

4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  тис. грн  12 0 4 2 

4.2 Адміністративні витрати  тис. грн  176 221 309 153 

4.2 Інші операційні витрати  тис. грн   8 8 8 5 

4.3 Інші витрати  тис. грн   0 0 0 0 

5. Чистий прибуток (збиток)+,- тис. грн  15,0 10,0 1,0 1,0 

 

 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно)  

 

Інв. 

номер 
Назва  

Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення права 

власності 

Форма 

власності 

та власник 

00026/1 Вбудовані 

нежитлові 

приміщення I поверх  

м. Вінниця, 

вул. Ватутіна/ 

Чехова, 14/2  

544,1 25475542 

Виробничі 

приміщення  

Витяг про 

реєстрацію права 

власності на 

нерухоме майно 

№ 21459025 

від 30.12.2008 

Державна, 

ФДМУ 

00026/2 Вбудовані 

нежитлові 

приміщення II 

поверх 

м. Вінниця, 

вул. Ватутіна/ 

Чехова, 14/2  

184,6 25475542 

Виробничі 

приміщення  

Витяг про 

реєстрацію права 

власності на 

нерухоме майно 

№ 21459025 

від 30.12.2008 

Державна, 

ФДМУ 



Інв. 

номер 
Назва  

Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення права 

власності 

Форма 

власності 

та власник 

00026/3 Вбудовані 

нежитлові 

приміщення III 

поверх 

м. Вінниця, 

вул. Ватутіна/ 

Чехова, 14/2  

3021,3 25475542 

Виробничі 

приміщення  

Витяг про 

реєстрацію права 

власності на 

нерухоме майно 

№ 21459025 

від 30.12.2008 

Державна, 

ФДМУ 

 Усього по 

приміщеннях: 

 3750,0  

 

 

 

00025 Нежитлові 

приміщення в 

адміністративному 

будинку  

м. Тернопіль, 

бульв. Т.Г. 

Шевченка, 25  

449,1 28589649 

Виробничі 

приміщення  

Свідоцтво про право 

власності 

від 20.10.2009; витяг 

про реєстрацію 

права власності 

№ 24187192 

від 20.10.2009 

Державна, 

ФДМУ 

 

 

Відомості про земельні ділянки  

 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки, 

(гектари) 

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове призначення 

земельної ділянки  

Форма власності, підстава 

на право користування 

земельною ділянкою, 

інформація про обтяження  

Земельна 

ділянка  

м. Тернопіль, 

бульв. Т.Г. 

Шевченка, 25 

0,0149 6110100000020250051 для будівництва та 

обслуговування інших 

будівель громадської 

забудови  

Державна, Державний  акт 

на право постійного 

користування земельною 

ділянкою, серія ЯЯ№297492 

від 26.10.2011 

 

 

ПЕРЕЛІК МАЙНА, 

яке передане в оренду, станом на 30.09.2020 

 

№ 

з/п 
Орендар  Назва об’єкта оренди  

Орендована  

площа (м 2) 

Цільове 

призначення 

оренди 

Реквізити договору 

оренди та термін його 

дії 

Орендна 

плата за 1 

кв. м за 

місяць без 

ПДВ (грн) 

1 Приватне підприємство 

«Креатор-Буд», 

м. Тернопіль, 

ЄДРПОУ34227060 

Нежитлові приміщення в 

адмінбудинку (пам’ятка 

архітектури місцевого 

значення, охоронний номер 

290М), м. Тернопіль, бульв. 

Т.Г. Шевченка, 25 

449,1 

Некомерційна 

оренда офісних 

приміщень  

Договір оренди 

від 20.11.2014 №1006, 

до 19.12.2020; за 

погодженням з 

ФДМУ продовження 

терміну дії до дати 

переходу права 

власності до покупця 

ЄМК 

139,24 



№ 

з/п 
Орендар  Назва об’єкта оренди  

Орендована  

площа (м 2) 

Цільове 

призначення 

оренди 

Реквізити договору 

оренди та термін його 

дії 

Орендна 

плата за 1 

кв. м за 

місяць без 

ПДВ (грн) 

2 Приватне підприємство 

«Науково-дослідний 

центр радіоелектроніки 

«ПОЛЮС», м. Вінниця, 

ЄДРПОУ 13314929 

Нежитлові вбудовані 

приміщення, м. Вінниця, 

вул. Ватутіна/Чехова, 14/2 

252,9 

Науково-

виробнича 

діяльність  

Договір оренди 

від 29.09.2011 №1053 

до 28.08.2020; за 

погодженням з 

ФДМУ продовження 

терміну дії до дати 

переходу права 

власності до покупця 

ЄМК  

10,18 

 

На балансі підприємства перебуває пам’ятка архітектури місцевого значення, нежитлове приміщення в 

адміністративному будинку загальною площею 449,1 м 2 , що знаходиться на бульварі Т. Шевченка, 25 в м. Тернополі.  

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 «Науково-дослідний інститут «Гелій», код за 

ЄДРПОУ 14312022, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18, здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністр ів України від 10 травня 2018 року № 432 (із зм інами). 

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Гелій», код за 

ЄДРПОУ 14312022, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18, повинен відповідати вимогам, 

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

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, 

передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл 

Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді 

єдиного майнового комплексу (далі –  дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу  на 

концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.  

Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини» пам’ятка може бути 

приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини 

попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) з викладенням його 

істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується 

провести на пам’ятці з метою утримання її в належному стані. 

У термін до 30 календарних днів від дати формування протоколу переможець аукціону зобов’язаний укласти з 

відповідним органом охорони культурної спадщини попередній договір про укладання в майбутньому охоронного 

договору на пам’ятку (її частину) стосовно об’єкта приватизації.  

Особі, яка набула права володіння, користування чи управління пам’яткою, за винятком наймача державної або 

комунальної квартири (будинку), забороняється передавати цю пам’ятку у володіння, користування чи управління іншій 

особі без погодження відповідного органу охорони культурної спадщини.  

Заходи з припинення юридичної особи державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Гелій» та переходу  

прав власності на Об’єкт приватизації пропонується здійснити протягом 6 -ти місяців із дня підписання акта приймання-

передачі. 

Договори оренди зберігають свою чинність згідно з Законом України «Про приватизацію державного та 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»). 



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 – 2 517 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 258 500,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 1 258 500,00 

грн (без урахування ПДВ).  

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону з умовами – 251 700,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 125 850,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 125 850,00 

грн (без урахування ПДВ).  

Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного 

року. 
Умови продажу: 

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Гелій», код за 

ЄДРПОУ 14312022, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18, зобов’язаний від дати переходу права 

власності забезпечити: 

недопущення звільнення працівників прива тизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого  

ним органу впродовж 6 місяців із дня підписання акта приймання-передачі (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, протягом 3-х м ісяців; 

укладення охоронного договору з органом охорони культурної спадщини, збереження пам’ятки архітектури місцевого  

значення у м. Тернопіль (стаття 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).  

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».  

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 реєстр аційного 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 понеділок, вівторок, середу з 9.00 до 14.00 

за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.  

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ДП «Науково -дослідний інститут «Гелій», Севастьянов Володимир 

Валентинович, тел. (095)4022915. 
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 01.12.2020 № 1271 «Про затвердження 

протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації окремого майна». 

Унікальний код в електронній  торговій системі:  

UA-AR-P-2020-08-07-000001-3. 
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
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опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 

приватизації. 

Крок аукціону для продажу: 

на аукціоні з умовами – 25170,00 грн; 

на аукціоні із зниженням стартової ціни  – 12585,00 грн;  

на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 12585,00 

грн. 

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

(адміністратора). 

Єдине посилання на вебсторінку  адміністратораа, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 

майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адм іністратора уклав відповідний 

договір: https://prozorro.sale/info/elekt ronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

 

В інформаційному повідомленні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях про продаж об’єкта малої приватизації –  єдиного  майнового комплексу державного 

підприємства «Літинський автобусний парк», опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від  25.11.2020 № 59 

(1339) на стор. 1 – 2, в розділі 5 «Технічні реквізити інформаційного повідомлення» унікальний код в електронній  

торговій системі замість «UA-AR-P-2020-02-27-000005-1» слід читати: «UA-AR-P-2020-11-25-000003-2». 

 

 

 

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  – частини нежитлової будівлі літ. А площею 

138,4 м2, ґанку з навісом літ. а, замощення І за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, 

вул. Ювілейна, 27, що перебуває на балансі ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код  за ЄДРПОУ 00178353) 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

Найменування об’єкта приватизації: частина нежитлової будівлі  літ. А площею 138,4  м2, ґанок з навісом літ. а, 

замощення І. 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.  Першотравенськ, вул. Ювілейна, 27. 

Інформація про об’єкт.  

Об’єкт являє  собою: 

частина нежитлової будівлі (прим. № 13-22): 1958 року побудови; фундамент – цегла; стіни  – каркасний щит, 

обкладений цеглою; покрівля  – шифер; перекриття – дерево; підлога – бетон; підключене електропостачання, водопровід 

та каналізація;  

ґанок з навісом літ. а: 1958 року побудови; стіни – цегла; покрівля – шифер; перекриття – дерево; підлога – бетон; 

замощення І: 1958 року побудови; фундамент  – бетон. 

Державна реєстрація права власності від 28.08.2019 № 1903621512126. 

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

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

Інформація про балансоутримувача: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (код за ЄДРПОУ 00178353) за адресою: 51400, 

Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 76. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата і час проведення аукціону: 29 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 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 малої приватизації – частини нежитлової будівлі літ. А площею 138,4 м2, ґанку з навісом літ. а, 

замощення І за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Ювілейна, 27, що перебуває на балансі ПрАТ 

«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 00178353), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 

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


малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 року № 432 (зі зм інами). 

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 

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

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

продаж на аукціоні з умовами – 464 194,00 грн;  

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 232 097,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –  

232 097,00 грн. 

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

вартість. 

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 %  (десять відсотків) стартової ціни для кожного 

із способів (без урахування ПДВ):  

продаж на аукціоні з умовами – 46 419,40 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 23 209,70 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –  

23 209,70 грн. 

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

Умови продажу об’єкта приватизації:  

1. Відшкодування регіо нальному відділенню послуг незалежного оцінювача, що  залучався для здійснення незалежної 

оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 4 300,00 грн (чотири тисячі триста грн 00 коп.) у місячний термін з дати укладення 

договору купівлі-продажу. 

4. Додаткова інформація 

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

відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.  

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:  

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

Кіровоградській областях.  

Код за 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 за 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 Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 

та Кіровоградській областях адреса: м.  Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, 

обідня перерва з 13.00 до  13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744 -11-41. Контактна особа організатора 

аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта,  – Коломоєць Вікторія Олександрівна, 

тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: dkp1_12@spfu.gov.ua.  

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення  

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

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 23.11.2020 № 12/01-295-РП. 

Унікальний код в електронній  торговій системі: 

UA-AR-P-2020-03-24-000002-1. 

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 – 4 641,94 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 320,97 грн; 



продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –  

2 320,97 грн. 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратораа, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратора уклав 

відповідний договір: https://prozorro.sale/.  

 

  

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 

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

198,9 м2 у складі: адмінбудинок, А; гараж-сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1; 

ворота №  2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, вул. 8 березня, 131 

та перебуває на балансі Долинської районної  державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 

00700002) 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

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

гараж-сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа №  1; ворота № 2. 

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

Назва балансоутримувача: Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002).  

 

 

Відомості про об’єкт 

 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа, м2  

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава  

виникнення права 

власності 

Форма 

власності 

та власник 

Комплекс будівель 

загальною площею 

198,9 м2  у складі: 

адмінбудинок, А; 

гараж-сарай, Б; 

ізолятор, В; погр іб, 

Д; вбиральня, Г; 

колодязь, К; 

огорожа № 1; 

ворота № 2 

Кіровоградська 

обл., Долинський 

р-н, 

м. Долинська, 

вул. 8 березня, 

131 
198,9 1920939535219 

Не 

використовується  

Свідоцтво про право 

власності, 

від 09.02.2011, 

видавник: 

Виконавчий комітет 

Долинської міської 

ради Долиннського 

району 

Кіровоградської 

області 

Державна; 

Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів  

 

Об’єкт являє собою комплекс одноповерхових будівель, а саме; адмінбудинок, А, загальною площею 128,6 м 2; гараж-

сарай, Б, загальною площею 58,1 м 2; ізолятор, В, загальною площею 12,2 м2. Фундаменти будівель – бутові, стіни 

цегляні, перекриття та покриття – залізобетонні плити, дерев’яно -балочне, покрівля – азбестоцементні листи хвилястого 

профілю. Інженерні комунікації (водопостачання, каналізація, система опалення, вентиляція, електропостачання, 

газопостачання) потребують ремонту. Рік побудови  – 1973. До складу комплексу входять споруди: погр іб, Д – котлован, 

стіни якого обкладено цеглою; вбиральня, Г, цегляна; колодязь, К, із залізобетонних кілець 2009 року будівництва; 

огорожа № 1 та ворота № 2 металеві. Стан будівель та споруд задовільний. Об’єкт тривалий час не використовується, 

потребує ремонту. 

Відомості про земельну ділянку:  об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,2598 га, кадастровий номер 

3521910100:09:001:0020, цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови. 

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

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата та час проведення аукціону: 23 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. 

https://prozorro.sale/


3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

Приватизація об’єкта державної власності – комплексу будівель загальною площею 198,9 м2 у складі: адмінбудинок, 

А; гараж-сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1; ворота № 2, що розташований за 

адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, вул. 8 березня, 131 та перебуває на балансі Долинської 

районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), здійснюється відповідно до вимог 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністр ів України від 10 травня 2018 року № 432. 

Покупець об’єкта державної власності – комплексу будівель загальною площею 198,9 м2 у складі: адм інбудинок, А; 

гараж-сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1; ворота № 2, що розташований за адресою: 

Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, вул. 8 березня, 131 та перебуває на балансі Долинської районної 

державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700002), повинен відповідати вимогам, передбаченим 

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

Стартова ціна об’єкта для:  

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

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

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 224 710, 00 

грн (без урахування ПДВ).  

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

Розмір гарантійного внеску для:  

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

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

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 22 471,00 грн 

(без урахування ПДВ).  

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

покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо нальному відділенню Фонду державного майна України по  

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 

4 480,00 грн (чотири тисячі чотириста вісім десят грн 00 коп.) протягом 30 календарних днів з моменту укладення 

договору купівлі-продажу об’єкта державної власності – комплексу будівель загальною площею 198,9 м 2 у складі: 

адмінбудинок, А; гараж-сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1; ворота № 2, 

що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, вул. 8 березня, 131 та перебуває на 

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

4. Додаткова інформація 

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

валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:  

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

Кіровоградській областях.  

Код за ЄДРПОУ 42767945.  

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

Рахунок UA958201720355549003000055549.  

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

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:  

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

Кіровоградській областях.  

Код за ЄДРПОУ 42767945.  

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

Рахунок UA748201720355219003000055549.  

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних 

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

cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, 

вул. 8 Березня, 131. Контактна особа, яка відповідальна за забезпечення огляду об’єкта,  – Вовк Володимир 

Олександрович, тел.  (066) 195-16-99;  адреса електронної пошти: 09dlvmdpss.kr@ukr.net.  

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса 

вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 

9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа  – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок (052) 233-24-

00, (052) 233-25-79; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.  

 

mailto:09dlvmdpss.kr@ukr.net
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html
mailto:kropyvnytskyi@spfu.gov.ua


5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення  

Дата і номер рішення органу прива тизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального  

відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 20.11.2020 № 12/01-249. 

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

електронній  торговій системі: UA-AR-P-2020-03-05-000005-2. 

Період між аукціоном: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого  

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

аукціону з умовами – 4 494,2 грн;  

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 247,10 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 2 247,10 грн. 

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

(адміністратора). 

Єдине посилання на вебсторінку  адміністратораа, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 

майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адм іністратора уклав відповідний 

договір: https://prozorro.sale/info/elekt ronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА 
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про продаж об’єкта малої приватизації  – нежитлової будівлі (адмінбудинку) загальною площею 696,6 м2 за 

адресою: Івано-Ф ранківська область, м. Косів, вул. Шевченка, 13 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

   Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: нежитлова будівля (адмінбудинок) загальною 

площею 696,6 м2 за адресою: Івано-Франківська область, м. Косів, вул. Шевченка, будинок 13.  

Дані про будівлі та земельні ділянки: двоповерхова цегляна будівля загальною площею 696,6  м2 80-х років побудови. 

Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття залізобетонні, покрівля  – шифер. Інженерні комунікації підведені згідно  

з проектом (опалення, електропостачання, водопостачання, газ). Будівля не має огородження, розташована в центральній 

зоні м. Косова. 

Будинок розташований на земельній ділянці площею 0,1512 га. Кадастровий номер 2623610100:01:005:0498, 

державний  акт на право постійного користування земельною ділянкою від 19.05.2010 ЯЯ № 139757. Правокористувач – 

Головне управління статистики в Івано-Франківській області. Цільове призначення: для обслуговування 

адміністративного будинку. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: складова частина об’єкта приватизації (25  м2) перебуває в 

оренді згідно з договором оренди № 34/18 від 29.10.2018, укладеним між регіональним відділенням, Головним 

управлінням статистики в Івано-Франківській області та державною установою «Центр пробації», діє до 29.10.2021.  

Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики в Івано-Франківській області, адреса: 76018, 

м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, код за ЄДРПОУ 02360599, тел. (0342) 75-24-77. 

2. Інформація про аукціон 

Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 

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

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

державного і комунального майна». 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата і час проведення аукціону: 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, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 

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

проведення електронного аукціону. 

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

цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

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

продаж на аукціоні з умовами – 5 934,26 грн; 
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продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 967,13 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 2 967,13 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 – 593,43 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 296,72 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  –  

296,72 грн. 

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

оскільки з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації покупець стає правонаступником прав та 

обов’язків Регіонального  відділення, передбачених договором оренди № 34/18 від 29.10.2018, укладеним між 

регіональним відділенням, Головним управлінням статистики в Івано -Франківській області та державною установою 

«Центр пробації», покупець зобов’язаний вчинити дії щодо переукладення зазначеного договору оренди в частині зміни 

сторони договору – орендодавця.  

4. Додаткова інформація 

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

відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.  

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:  

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

Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).  

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків: 

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

Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097  

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).  

в іноземній валюті: 

Receiver: The Regional office o f the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine  

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, US D 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

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

Франківська обл., м. Косів, вул. Шевченка, 13. 
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано -Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса 

вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 55-31-39, 75-23-67, час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 

до 17.00 (у п’ятницю та передсвяткові дні – з 8.00 до  15.45). Контактна особа організатора аукціону, яка є 

відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел.  (0342) 55-31-39, 

адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.  

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

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

майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від  20.11.2020 № 323 «Про 

затвердження протоколу № 2 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації нежитлової будівлі 

(адмінбудинку) площею 696,6 м2 , м. Косів, вул. Шевченка, 13» .  

Унікальний код в електронній  торговій системі: 

UA-AR-P-2020-07-02-000010-3. 
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом 

покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування 

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

продаж на аукціоні з умовами – 273,50 грн; 



продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 136,75 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 136,75 грн. 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратораа, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратора уклав 

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

 

  

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про продаж на аукціоні з умовами в електронній  формі об’єкта окремого майна 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:  окреме майно – приміщення лікарні (ветдільниця), 

А загальною площею 101,6 м2 за адресою: Івано-Ф ранківська область, Надвірнянський р-н, с. Гаврилівка, 

вул. Українська, 61.  

Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова дерев’яна будівля загальною площею 101,6 м2, побудована до  

1939 року. Фундамент бутовий, стіни дерев’яні, покрівля – оцинковане залізо, опалення – пічне. 
Інформація щодо земельної ділянки: відсутня. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: складова частина об’єкта приватизації (36,4  м2) перебуває в 

оренді згідно з договором оренди №  06/18 від 13.03.2018, укладеним між регіональним відділенням та підприємцем 

Гавкалюк Галиною Іванівною, діє до 13.02.2021.  

Інформація про балансоутримувача: Надвірнянська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за 

ЄДРПОУ 00699394. Адреса: вул. Федьковича, 48, м. Надвірна, Івано -Франківська область, 78400.  

2. Інформація про аукціон 

Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 

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

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

державного і комунального майна». 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата і час проведення аукціону: 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, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 

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

проведення електронного аукціону. 

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

цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 

проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта 

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

продаж на аукціоні з умовами – 192 833 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 96 416,50 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 96 416,50 грн. 

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

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:  

продаж на аукціоні з умовами – 19 283,30 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 9 641,65 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –  

9 641,65 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.  

Умови продажу об’єкта приватизації:  

оскільки з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації покупець стає правонаступником прав та 

обов’язків Регіонального  відділення, передбачених договором оренди № 06/18 від 13.03.2018, укладеним між 

регіональним відділенням та підприємцем Гавкалюк Галиною Іванівною, покупець зобов’язаний вчинити дії щодо 

переукладення зазначеного договору оренди в частині зміни сторони договору – орендодавця;  

покупець зобов’язаний компенсувати Регіо нальному відділенню Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в  

сумі 5 200 грн протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 
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4. Додаткова інформація 

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

відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 

покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.  

у національній валюті: 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:  

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

Тернопільській областях 

р/р UA698201720355549001001142097 

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).  

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:  

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

Тернопільській областях 

р/р UA488201720355219001001142097  

ЄДРПОУ 42891875 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).  

в іноземній валюті: 

Receiver: The Regional office o f the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, US D 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Bank code 322313 

SWIFT: EXBSUAUX 

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

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

Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Гаврилівка, вул. Українська, 61.  

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано -Франківській, 

Чернівецькій та Тернопільській областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса 

вебсайта: www.spfu.gov.ua,  тел. (0342) 55-31-39, 75-23-67, час роботи служби з орган ізації аукціону – робочі дні з 8.00 

до 17.00 (у п’ятницю та передсвяткові дні  – з 8.00 до  15.45). Контактна особа організатора аукціону, яка є 

відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел.  (0342) 55-31-39, 

адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.  

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення  

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

майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від  18.11.2020 № 321 «Про 

затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу окремого майна – приміщення лікарні (ветдільниця), 

А загальною площею 101,6 м 2 за адресою: Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н, с. Гаврилівка, 

вул. Українська, 61».  

Унікальний код в електронній  торговій системі: 

UA-AR-P-2020-08-21-000002-1. 

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

покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування 

інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.  

Крок аукціону для кожного із способів продажу: 

продаж на аукціоні з умовами – 1928,33 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 964,17 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 964,17 грн. 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратораа, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратора уклав 

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

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Івано-Ф ранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення в 

електронній  торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта окремого 

майна – нежитлової будівлі літ. А, гаража літ. Б, гаража літ. В загальною площею 459,4  м2 за адресою: 

http://www.spfu.gov.ua/
mailto:klmnv_26@spfu.gov.ua
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2


Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Центральна, 41а, що перебуває на балансі Головного Управління статистики  

у Чернівецькій області (код за ЄДРПОУ 02363066) 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – об’єкт окремого майна – нежитлова будівля літ. А, гараж літ. Б, 

гараж літ. В загальною площею 459,4  м2. 

Балансоутримувач: Головне Управління статистики у Чернівецькій області (код за ЄДРПОУ 02363066).  

Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Центральна, 41а.  
Відомості про об’єкт: об’єкт малої приватизації – об’єкт окремого майна – нежитлова будівля літ. А, гараж літ. Б, 

гараж літ. В загальною площею 459,4 м2  за адресою: Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Центральна, 41а, що перебуває 

на балансі Головного Управління статистики у  Чернівецькій області (код за ЄДРПОУ 02363066), розташований у 

серединній зоні міста.  

Об’єкт характеризується наявністю інтенсивних транспортних потоків та середньоінтенсивних пішохідних потоків.  

Неподалік від об’єкта  розташовані адміністративні заклади: Управління Пенсійного фонду України в Сокирянському 

районі, Сокирянська районна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, 

Державна інспекція захисту рослин Сокирянського району та малоповерхова житлова забудова.  

Місце розташування об’єкта відносно основних містоформуючих факторів:  

відстань до центру міста  – 0,50 км; 

відстань до основних магістралей  – 0 км; 

відстань до автовокзалу – 1,00 км; 

відстань до залізничної станції – 3,20 км. 

Під’їзд зручний, асфальтований. Місце для паркування автотранспорту відсутнє.  

Нежитлова будівля (літ. А) – адмінбудинок, кам’яна, одноповерхова з підвалом (підвал не обліковується і не належить 

балансоутримувачу), Г-подібна у плані, обладнана системами енергопостачання, пічного опалення, газопостачання 

(системи відключені з січня 2020 р.). Вхід до будівлі здійснюється з головного фасаду. Будівля не використовується з 

січня 2020 р. 

Загальна площа приміщень – 459,40 м2. Рік побудови – 1940/1985 (за усними даними балансоутримувача). 

У підвалі нежитлової будівлі (літ. А) – адмінбудинку перебуває захисна споруда цивільного захисту, яка не підлягає  

приватизації, а саме: протирадіаційне укриття загальною площею 300  м2 (загально державний обліковий номер 98010). 

Гараж (літера Б) – одноповерхова цегляна будівля гаража (літ. Б), прямокутна у плані, обладнана системою 

енергозабезпечення та оглядовою ямою. Площа забудови – 68,95 м2. Рік побудови – 1968. 

Гараж (літера В) – одноповерхова цегляна будівля гаража (літ.  В), прямокутна у плані, обладнана системою 

енергозабезпечення, яка не функціонує. Площа забудови – 51,20 м2 . Рік побудови  – 1968. 

Відомості про земельну ділянку: 

1) земельна ділянка кадастровий номер 7324010100:01:003:0152 площею 0,1105 га, цільове призна чення якої 03.01 –  

для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування для обслуговування 

будівель і споруд управління статистики у Сокирянському районі, розташована за адресою: Чернівецька область, 

м. Сокиряни, вул. Центральна, 41а, належить державі в особі Чернівецької обласної державної адміністрації (код за 

ЄДРПОУ 00022680), правокористувач  – Головне управління статистики у Чернівецькій області (код за ЄДРПОУ 

02363066);  

2) земельна ділянка кадастровий номер 7324010100:01:003:0153 площею 0,035 га, цільове призначення якої 03.01 – для 

будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування для обслуговування 

будівель і споруд управління статистики у Сокирянському районі, розташована за адресою: Чернівецька область, 

м. Сокиряни, вул. Центральна, 41а, належить державі в особі Чернівецької обласної державної адміністрації (код за 

ЄДРПОУ 00022680), правокористувач  – Головне управління статистики у Чернівецькій області (код за ЄДРПОУ 

02363066). 

Інформація щодо договорів оренди 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: 28.12.2020. 

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 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 № 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 – 1 043 436,00 грн (без ПДВ);  

аукціону із зниженням стартової ціни – 521718,00 грн (без ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  –  521718,00 грн 

(без ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону з умовами –104343,60 грн;  

аукціону із зниженням стартової ціни – 52171,80 грн;  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 52171,80 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.  

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

1. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта 

приватизації (договір  № 64/11 від 05.11.2020) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений у  дого ворі купівлі-

продажу, в сумі 8000,00 грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі -продажу об’єкта.  

2. Покупець зобов’язаний забезпечувати безперешкодний доступ до протирадіаційного укриття, яке розташовано в 

приміщенні нежитлової будівлі адмінбудинку, з метою здійснення заходів з утримання захисної споруди цивільного 

захисту відповідно до вимог частини восьмої статті 32 Кодексу цивільного захисту України №  5403-VI від 02.10.12. 

4. Додаткова інформація 

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

валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцями 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 за 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 за ЄДРПОУ 42891875.  

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

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

Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США та євро): 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних 

та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратораа, на якій зазначені реквізити таких 

рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazh i-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 м ісцем його розташування за адресою: смт Путила, Путильський р -н, Чернівецька обл., 

вул. Кобилянської О., 18. 

Дані контактної особи: Серебрянська Галина Василівна (моб. (097) 140-21-91), фахівець з інтерв’ювання відділу  

збирання даних вибіркових обстежень населення, управління збирання, підготовки даних статистичних спостережень та 

взаємодії з респондентами Головного управління статистики у Чернівецькій області.  
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 

mailto:akciya_77@spfu.gov.ua


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 20.11.2020 № 196 «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-2020-08-12-000001-2. 
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 % (10434,36 грн) стартової ціни об’єкта приватизації;  

аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (5217,18 грн) стартової ціни об’єкта приватизації;  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 1 % (5217,18 

грн) стартової ціни об’єкта приватизації.  

Єдине посилання на вебсторінку  адміністратораа, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 

майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адм іністратора уклав відповідний 

договір: https://prozorro.sale/info/elekt ronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Івано-Ф ранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта 

малої приватизації – окремого майна Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту 

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

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно Мишковицького місця провадження діяльності 

та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі:  

(150073) Будівля бази МТП (загал. пл. 246,4 кв.м), (150048) Будівля мазутонасосної станції (загал. пл. 78,8 кв.м), 

(150047) Будівля котельні (загал. пл. 165,2 кв.м), (150053) Огорожа, (150023) Мазутні резервуари, (150024) Мазутні 

резервуари, (150075) Корівник (загал. пл. 377,4 кв.м), (150074) Зерносклад (загал. пл. 1437,3 кв.м), (150057) Стрілковий 

перевод, (150058) Стрілковий перевод, (150059) Стрілковий перевод, (150060) Стрілковий перевод, (150061) Стрілковий 

перевод, (150025) Ємність 50 куб.м, (150051) Естакада зливу мазута, (150050) Електролінія , (150056) Під’їзні шляхи ж/д, 

(150055) Під’їзні дороги, (150054) Пожарний резервуар, (150049) Димова труба, (150022) Ємність 50 куб.м, (150965) 

Фільтр натр ій катіоновий, (150289) Зернопогрузчик КШП, (150966) Шафа КПП, (150294) Лебідка підйомник, (150287) 

Електродвигун с ВЗГ 75 кВт/3000, (150800) Автовага, (150288) Електромотор 18,5, (150292) Котел 1/9, (150291) Котел 

1/9, (150293) Котел Рівне 16 ГС, (150290) Зернопогрузчик КШП, (150968) Шафа електроапарат, (150298) Норія, (150964) 

Трансформатор 100 кВт, (150967) Шафа електроапарат (далі – Об’єкт приватизації).  

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт Дружба, 

вул. Лесі Українки (вул. Дзержинського), 9г.  

Балансоутримувач: ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618).  

 

 

ПЕРЕЛІК 

нерухомого майна 

 

Інв. 

номер  
Назва  Адреса розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

речового права 

Ф ор м а 

вла с но с ті  

та  вл а с ни к  

* 

150073 

Будівля бази 

МТП 

Тернопільська обл., 

Теребовлянський р -н, 

смт Дружба, вул. Лесі 

Українки, 9г 

246,4 36014846 

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Свід о цт во п ро  

п рав о в л ас н о с ті  

С А Е 19 7 78 4 

від 1 5.0 2. 20 12  

Д ер ж ав на  

М Р Е ТС  

150048 

Будівля 

мазутонасосної 

станції 

Тернопільська обл., 

Теребовлянський р -н, 

смт Дружба, вул. Лесі 

Українки, 9г 

78,8 36014846 

1274.6 

Господарські 

будівлі 

Свід о цт во п ро  

п рав о в л ас н о с ті  

С А Е 19 7 78 4 

від 1 5.0 2. 20 12  

Д ер ж ав на  

М Р Е ТС  

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


Інв. 

номер  
Назва  Адреса розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

речового права 

Ф ор м а 

вла с но с ті  

та  вл а с ни к  

* 

150047 

Будівля 

котельні 

Тернопільська обл., 

Теребовлянський р -н, 

смт Дружба, вул. Лесі 

Українки, 9г 

165,2 36014846 

1274.6 

Господарські 

будівлі 

Свід о цт во п ро  

п рав о в л ас н о с ті  

С А Е 19 7 78 4 

від 1 5.0 2. 20 12  

Д ер ж ав на  

М Р Е ТС  

150075 

Корівник Тернопільська обл., 

Теребовлянський р -н, 

смт Дружба, вул. Лесі 

Українки, 9г 

377,4 36014846 

1271.1 Будівлі для 

тваринництва 

Свід о цт во  п ро  

п рав о в л ас н о с ті  

С А Е 19 7 78 4 

від 1 5.0 2. 20 12  

Д ер ж ав на  

М Р Е ТС  

150074 

Зерносклад Тернопільська обл., 

Теребовлянський р -н, 

смт Дружба, вул. Лесі 

Українки, 9г 

1437,3 36014846 

1252.9 Склади та 

сховища інші 

Свід о цт во п ро  

п рав о в л ас н о с ті  

С А Е 19 7 78 4 

від 1 5.0 2. 20 12  

Д ер ж ав на  

М Р Е ТС  

 

_____________ 

* Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 

майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта 

нерухомого майна: власником майна є Держава Україна в особі Міністерства аграрної політики та продовольства 

України (код за ЄДРПОУ 37471967), правонаступником якого згідно  з постановою Кабінету Міністр ів України 

від 02.09.2019 № 829 «Деякі питання оптимізац ії системи центральних органів виконавчої влади» є Міністерство  

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596).  

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про земельні ділянки 

 

Назва  Адресарозташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

Кадастровий  номер 

земельної ділянки  

Цільове призначення 

земельної ділянки  

Форма власності, підстава 

на право користування 

земельною ділянкою, 

інформація про обтяження  

Земельна  

ділянка  

Тернопільська обл., 

Теребовлянський р -н, 

смт Дружба, вул. Лесі 

Українки, 9г 

2,86 

61250 5530 0:02:002:0031  

для розміщення та 

експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель 

та споруд підприємств 

переробної, 

машинобудівної та 

іншої промисловості 

Рішення про державну 

реєстрацію прав та їх 

обтяжень №11134334 

від 24.02.2014Витяг з 

Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію 

іншого права, серія ЕУА 

№913232 від 24.02.2014 

 

 

ПЕРЕЛІК МАЙНА,  

яке передане в оренду 

 

№ 

з/п 
Орендар  Назва об’єкта оренди  

Орендована 

площа(м2) 

Цільове 

призначення оренди  

Реквізити договору 

оренди та  термін його 

дії 

Орендна 

плата за 1 

м2 

за місяць 

без ПДВ 

(грн) 

1 Товариство з 

обмеженою 

Будівлі і споруди бази 

матеріально-технічного 

1906,5 Для ведення 

господарської 

№ 1235 

від 27.07.2017,термін 

17,45 



№ 

з/п 
Орендар  Назва об’єкта оренди  

Орендована 

площа(м2) 

Цільове 

призначення оренди  

Реквізити договору 

оренди та  термін його 

дії 

Орендна 

плата за 1 

м2 

за місяць 

без ПДВ 

(грн) 

відповідальністю 

«ПОЛІКОРН»  

постачання за адресою: 

Тернопільська обл., 

Теребовлянський р -н, 

смт Дружба, вул. Лесі 

Українки, 9г 

діяльності, 

пов’язаної із 

заготівлею, 

зберіганням та 

оптовою торгівлею 

зерном 

дії до 26.05.2023 

 

Відповідно до п.4 ст.18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» договори оренди 

зберігають чинність для нового власника приватизованого майна. 

Відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника 

переходять права та обов’язки наймодавця.  

Інформація про балансоутримувача: 

ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська область, м.  Бровари, 

вул. Гагар іна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 0674019741, адреса електронної пошти: 

g.vergeles@ukrspirt.com.  

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата та час проведення аукціону: 28 грудня 2020 року.  

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

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 

20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

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

подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного 

аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону. 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  

приватизація об’єкта приватизації 

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

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

визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 

№ 432 (зі змінами), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (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 – 1 212 128,26 грн (без ПДВ);  

аукціону із зниженням стартової ціни – 606 064,13 грн (без ПДВ);  

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 606 064,13 грн (без 

ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону з умовами – 121 212,83 грн;  

аукціону із зниженням стартової ціни – 60 606,41 грн;  

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 60 606,41 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.  

Умови продажу: 

Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації зобов’язаний забезпечити:  

збереження до 01 липня 2021 року видів діяльності, які здійснювалися за допомогою вищевказаного окремого майна 

Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» на дату підписання договору 

купівлі-продажу; 

збереження до 01 липня 2021 року на базі матеріально -технічного постачання не менше ніж 70 відсотків штатних 

одиниць, задіяних у обслуговуванні бази матеріально-технічного постачання станом на 01 січня 2020 року, та 

працевлаштування на них протягом 2-х місяців з моменту переходу права на об’єкт не менше 3 осіб.  

4. Додаткова інформація 

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

валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на 

казначейські рахунки за такими реквізитами:  

mailto:g.vergeles@ukrspirt.com


в національній валюті: 

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

Тернопільській областях 

Рахунок № UA698201720355549001001142097 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).  

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Рахунок № UA488201720355219001001142097 (для перерахування гарантійного внеску)  

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Код ЄДРПОУ 42891875 

в іноземній валюті: 

Одержувач : РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 

Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано -Франківськ, Україна  

Рахунок № UA053223130000025209000000058 

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

SWIFT: EXBSUAUX 

Код ЄДРПОУ 322313 

Receiver: The Regional office o f the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions. 

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine  

Enterprise code 42891875 

Currency of account EUR, US D 

Account number UA053223130000025209000000058 

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

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine 

Code YeDRPOU 322313 

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: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні з 9.00 до 17.00 за 

місцем його розташування за адресою: Тернопільська обл., Теребовлянський р -н, смт Дружба, вул. Лесі Українки (вул. 

Дзержинського), 9г.  

ПІБ контактної особи на об’єкті: Пастух Олег Романович – керівник Мишковицького МПД, контактний телефон (096) 

347-43-18. 

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, що  знаходиться за адресою: 76019, м.  Івано-Франківськ, 

вул. Василіянок, 48. 

Адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua.  

Телефон для довідок: (0352) 25-04-87. 

Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у  п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.  

Контактна особа організатора аукціону – Белошицький Р.А., тел. (0352) 52-73-77. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення  

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

забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від  01.12.2020 № 171. 

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

електронній  торговій системі: UA-AR-P-2020-12-01-000001-2. 
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 – 12 121,28 грн;  

аукціону із зниженням стартової ціни – 6 060,64 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 6 060,64 грн. 

Єдине посилання на вебсторінку  адміністратораа, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 

майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адм іністратора уклав відповідний 

договір: https://prozorro.sale/info/elekt ronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

 

 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 

та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації державної  власності – окремого майна –  групи 

інвентарних об’єктів у складі: під’їзна колія, огорожа за адресою: Львівська область, Золочівський район, 

с. Підгородне, вул. Тернопільська, 6 

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


 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: під’їзна колія, огорожа.  

Місцезнаходження: Львівська область, Золочівський район, с.  Підгородне, вул. Тернопільська, 6.  

Назва балансоутримувача: відсутній. 
Відомості про об’єкт.  

Роки побудови інвентарних об’єктів  – 1966-1969. 

Під’їзна колія довжиною 424,8 м, шириною 1520 мм; баласт – гравій, під підошвою шпали товщиною 25 см, 

забрудненість баласту – до 20 % (пісок); шпали залізобетонні довжиною 2,70 м, тип –  Ш-2-2, загальна кількість – 641 

шпала; залізничні рейки Р65; скріплення (накладки, підкладки, болти).  

Під’їзна колія № 106 примикає стрілковим переводом № 101а до з’єднувальної колії № 100 на станції Злочів. 

Стрілковий перевід № 101а та частина під’їзно ї колії №  106 загальною протяжністю 43,2 м (від початку вістряків 

стрілкового  переводу № 106 до  межі під’їзно ї колії) перебуває на балансі ВП «Тернопільська дистанція колії». Частина 

колії № 106 загальною протяжністю 424,8 м не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Золочівський радіозавод». Межа 

під’їзно ї залізничної колії № 106 – знак «Межа під’їзної колії» (пк 0+43,2) місце граничного стовпчика стрілкового 

переводу № 106. Загальна протяжність колії №  106 – 468 м. 

Огорожа довжиною 349 пог. м, висотою 2,5 м побудована на стрічковому фундаменті товщиною 300 мм, шириною 200 

мм; матеріал огорожі – шлакоблоки на цементно-піщаному розчині.  

Відомості про земельну ділянку: відповідно до даних земельного кадастру згідно з формою 6-зем земельна ділянка, 

на якій розташований об’єкт приватизації, загальною площею 1,4662 га, кадастровий номер 462 1885000:03:000:0021, 

знаходиться на території Підгородненської сільської ради, за межами населеного пункту , рахується за ВАТ 

«Золочівський радіозавод». Інформація про наявність сервітутів та обмежень (обтяжень) відсутня.  

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата та час проведення аукціону: 29 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 державної власності – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: 

під’їзна колія, огорожа за адресою: Львівська область, Золочівський район, с. Підгородне, вул. Тернопільська, 6 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку  

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

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

Покупець об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: 

під’їзна колія, огорожа за адресою: Львівська область, Золочівський район, с. Підгородне, вул. Тернопільська, 6 повинен 

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

Стартова ціна об’єкта приватизації для: 

аукціону з умовами – 1 888 000,00 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону із зниженням стартової ціни – 944 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 944 000,00 

грн (без урахування ПДВ).  

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону з умовами – 188 800,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 94 400,00 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 94 400,00 грн 

(без урахування ПДВ).  

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

покупець компенсує Регіо нальному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 2 560,00 грн (дві тисячі 

п’ятсот шістдесят грн 00 коп.) без ПДВ (договір від 22.10.2020 № 16/20) на рахунок органу приватизації 

UA788201720343130003000157855 в ДКСУ, одержувач – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Львівській, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Державна казначейська 

служба України, МФО 820172, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 протягом 30 днів з дня підписання договору 

купівлі-продажу об’єкта. 

4. Додаткова інформація 



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

валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на 

казначейські рахунки за такими реквізитами:  

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).  

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)  

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

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.  

в іноземній валюті: 

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

областях. 

Адреса: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, Україна.  

Валюта рахунка – долари США та євро 

Рахунок UA863223130000025203000000065  

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

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

SWIFT: EXBSUAUX. 

Код за ЄДРПОУ: 42899921.  

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

Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts. 

Address: 3, Sichovyh str., Lv iv, city,79007. 

Account: UA863223130000025203000000065.  

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

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.  

SWIFT: EXBSUAUX. 

Code YeDRPOU: 42899921. 

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

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

областях 

Рахунок UA863223130000025203000000065 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення пе реможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).  

Рахунок UA863223130000025203000000065 (для перерахування гарантійного внеску)  

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

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.  

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцезнаходженням об’єкта: Львівська область, Золочівський 

р-н, с. Підгородне, вул. Тернопільська, 6.  
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, https://privatizat ion.gov.ua/. 

Контактна особа від органу приватизації: Данилишин Віра Григорівна  – заступник начальника відділу малої 

приватизації Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях. Телефон для довідок (032)255-38-55. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення  

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від  25.11.2020 № 01712 «Про затвердження протоколу засідання 

аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – групи інвентарних 

об’єктів у складі: під’їзна колія, огорожа». 

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

електронній  торговій системі: UA-AR-P-2019-03-14-000007-1. 

Період між аукціоном: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого  

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

аукціону з умовами – 18 880,00 грн;  

аукціону із зниженням стартової ціни – 9 440,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 9 440,00 грн. 

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

(адміністратора). 



Єдине посилання на вебсторінку  адміністратораа, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 

майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адм іністратора уклав відповідний 

договір: https://prozorro.sale/info/elekt ronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації  державної власності – окремого майна –  

нежитлового приміщення № 3 площею 111,3 м2 за адресою: Львівська область, м. Радехів, вул. Львівська, 1, 

що перебуває на балансі Головного управління статистики у Львівській області, ЄДРПОУ 02361400 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – нежитлове приміщення № 3 площею 111,3 м2. 

Місцезнаходження: Львівська область, м. Радехів, вул. Львівська, 1. 

Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Львівській області ЄДРПОУ 02361400.  
Відомості про об’єкт:  

нежитлове приміщення площею 111,3 м 2, у тому числі підвал площею 25,7 м2, розташоване у нежитловому 

одноповерховому окремо стоячому будинку типу контори, який знаходиться наближено на відстані 0,3 км до центу міста 

Радехова, до автостанції – 1,0 км. Призначення адм іністративне. Доступ до будинку  – окремий вхід через ґанок, до  

підвалу – внутрішній. Рік спорудження/реконструкції – 1920. Фундамент стрічковий цегляний. Матер іал зовнішніх стін – 

цегла, висота приміщень  – 3,2 м (1-й поверх) та 2,6 м (підвал), перекриття  – цегляне склепіння, дерев’яне, покрівля – 

металева по дерев’яному скатному даху, підлоги – дощаті та плитка; вікна, прорізи (віконні, дверні) – дерев’яні прості. 

Оздоблення – просте (штукатурка, просте пофарбування, плитка). Інженерне забезпечення: водопостачання, каналізація, 

газове опалення, електрифікація. Будинок за останні роки не використовується.  

Назва  
Адреса 

розташування  

Заг. 

пл. 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава виникнення  

права власності 

Форма 

власності та 

власник 

Окреме 

майно – 

нежитлове 

приміщення 

№ 3 

Львівська 

область, 

м. Радехів, 

вул. Львівська, 1 

111,3 1867842646239 Балансоутримувачем 

не використовується  

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної 

власності, серія та номер 

25903, виданий 

18.12.2018, видавник: 

Фонд державного майна 

України  

Державна 

служба 

статистики 

України  

 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата та час проведення аукціону: 29 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 державної власності – окремого майна – нежитлового приміщення № 3 

площею 111,3 м2 за адресою: Львівська область, м. Радехів, вул. Львівська, 1 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 

Міністр ів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі зм інами). 

Покупець об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – нежитлового приміщення № 3 площею 

111,3 м2  за адресою: Львівська область, м.  Радехів, вул. Львівська, 1 повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 

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

Стартова ціна об’єкта приватизації для:  

аукціону з умовами – 928 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 464 000,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 464 000,00 

грн (без урахування ПДВ).  

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


На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону з умовами – 92 800,00 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону із зниженням стартової ціни – 46 400,00 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 46 400,00 грн 

(без урахування ПДВ).  

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

покупець компенсує Регіо нальному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 2 130,00 грн (дві тисячі сто 

тридцять грн 00 коп.) без ПДВ (договір від 22.10.2020 № 14/20) на рахунок органу приватизації 

UA788201720343130003000157855 в ДКСУ, одержувач – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Львівській області, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Державна 

казначейська служба України, МФО 820172, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 протягом 30 днів з дня підписання 

договору купівлі-продажу об’єкта.  

4. Додаткова інформація 

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

валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  гарантійних внесків, реєстраційних внесків 

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на 

казначейські рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення пер еможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).  

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)  

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

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.  

в іноземній валюті: 

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

областях. 

Адреса: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, Україна.  

Валюта рахунка – долари США та євро. 

Рахунок UA863223130000025203000000065 

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

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

SWIFT: EXBSUAUX. 

Код за ЄДРПОУ: 42899921.  

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

Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts. 

Address: 3, Sichovyh str., Lv iv, city,79007.  

Account: UA863223130000025203000000065.  

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

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.  

SWIFT: EXBSUAUX. 

Code YeDRPOU: 42899921. 

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

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

областях 

Рахунок UA863223130000025203000000065 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).  

Рахунок UA863223130000025203000000065 (для перерахування гарантійного внеску)  

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

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.  

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцезнаходженням об’єкта: Львівська область, м. Радехів, 

вул. Львівська, 1. 

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, https://privatizat ion.gov.ua/.  

Контактна особа від органу приватизації – Данилишин Віра Григорівна  – заступник начальника відділу малої 

приватизації Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях. Телефон для довідок (032)255-38-55. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 

https://privatization.gov.ua/


Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від  23.11.2020 № 01688 «Про затвердження протоколу засідання 

аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – нежитлове приміщення 

№ 3 площею 111,3 м2». 

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

електронній  торговій системі: UA-AR-P-2020-07-28-000002-2. 

Період між аукціоном: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого  

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

аукціону з умовами – 9 280,00 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 4 640,00 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 4 640,00 грн. 

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

(адміністратора). 

Єдине посилання на вебсторінку  адміністратораа, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 

майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адм іністратора уклав відповідний 

договір: https://prozorro.sale/info/elekt ronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

про продаж об’єкта малої приватизації  – окремого майна Борокського місця провадження діяльності 

та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618) 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

Найменування об’єкта приватизації: окреме майно Борокського місця провадження діяльності та зберігання 

спирту ДП «Укрспирт» у складі: 

(120001) Артезіанська свердловина №1, (120002) Артезіанська свердловина №2, Артезіанська свердловина №3, 

(120003) Бардо сховище (загал. пл. 15,8 кв.м), (120004) Будинок варочного вiддiлу (загал. пл. 300,3 кв.м), (120005) 

Будинок котельної (загал. пл. 596,8 кв.м ), (120007) Будинок трансформаторної пiдстанцiї (загал. пл. 57,4 кв.м), 

(120008) Гараж, желейний цех (загал.пл.1290,8 кв.м), (120009) Головний корпус, спиртосховище (загал. пл. 2623 кв.м), 

(120010) Зерносклад №1 (загал. пл. 794,8 кв.м), (120012) Матеріальний склад (загал. пл. 335,7 кв.м), (120013) 

Зерносклад з приймальним i пiдробним вiддiлом (загал.пл.1563,4 кв.м), (120014) Контора заводу (загал.пл.136,2 кв.м), 

(120021) Солодовня (загал. пл. 467,2 кв.м), (120023) Фірмовий магазин (загал. пл.  125,7 кв.м), (120024) Ферма (загал. 

пл. 317,3 кв.м), (120006) Будинок спиртобази (загал.пл.299,6 кв.м), (120011) Зерносховище №2 (загал. пл. 952,2 кв.м), 

(120020) Прохiдна спиртобази (загал. пл. 13,8 кв.м), (120022) Спиртосховище (загал.пл.87,8 кв.м ), (12 0411) 

Зерносховище №3 (загал. пл. 506,8 кв.м), (120015) Низьковольтна лiнiя, (120016) Огорожа заводу, (120017) Огорожа 

спиртобази, (120018) Очиснi споруди, (120019) Пiд’їзна залізнична колія, (120025) Автом. система обліку електроен. 

(АСКОЕ), (120026) Автомобiлерозвантажувач , (120029) Агрегат непрер. розв. сиров. А2ВВ4 -3000, (120030) АТС 

Panasonic, (120031) Бак деаераторний, (120032) Бак пiд зерно, (120033) Батарейний модуль для NETYS PR3000BA, 

(120034) Батарейний модуль для NETYS PR3000BA, (120035) Бетонозмiшувач (Хорватiя, 220V, 165л), (120036) Блок 

безп. живлення Power Must 2000, (120037) Блок безперебійного  живлення NETYS PR3000BA, (120038) Бродильний 

чан №1, (120039) Бродильний чан №10, (120040) Бродильний чан №2, (120041) Бродильний чан №3, (120042) 

Бродильний чан №4, (120043) Бродильний чан №5, (120044) Бродильний чан №6, (120045) Бродильний чан №7, 

(120046) Бродильний чан №8, (120047) Бродильний чан №9, (120048) БРУ (4 колони і обв’язка), (120050) Вага 

автомобiльна, (120051) вага автомобільна, (120052) Вага ДН-100-2, (120053) Вага ДТ -20, (120054) Вага РП 15 тонн, 

(120055) Вага РП-3ШВМ, (120056) Вага РС-30Ц24АС, (120058) Вакуум насос з електродвиг., (120059) Вакуумний 

насос, (120060) Вакуумний насос, (120061) Варочне вiддiлення 3ст., (120062) Випарна єм кість, (120063) Генератор 

водню, (120064) Градирня, (120066) Дезмембратор, (120067) Дезмембратор, (120068) Деорац. головка, (120069) 

Дефлегматор ЕК, (120070) Дистилятор ДЕ 10, (120071) Дробарка А1-ДМ2Р без двигуна, (120072) Дробилка ДЗ-3-02 

б/дв,шк., (120073) Дрожанка 12 куб.м, (120074) Дрожанка 12 куб.м, (120075) Дрожанка 12 куб.м, (120076) Дрожанка 

12 куб.м , (120077) Дрожанка 12 куб.м, (120078) Дрожева ємкість, (120079) Економайзер , (120080) Економайзер, 

(120081) Електродвигун, (120082) Електродвигун, (120083) Електродвигун, (120084) Електродвигун, (120085) 

Електродвигун, (120086) Електродвигун, (120087) Електродвигун, (120088) Електродвигун, (120089) Електродвигун 

УАС, (120090) Електродвигун УАС, (120091) Електронавантажувач ЕП-1633, (120092) Електротельфер , (120093) 

Електродвигун 22 кВт 3000 об./хв., (120094) Електродвигун 5,5 кВт, (120095) Електродвигун 5,5 кВт, (120096) 

Електродвигун 75 КВт, (120097) Емалiрована ємкість, (120098) Емалiрований ємкiсний циліндр, (120099) 

Емалiрований ємкiсний циліндр, (120100) Епюраційна колона, (120101) Ємкiсть 19 куб.м для сивушних масел, 

(120102) Ємкiсть 88 куб.м, (120103) Ємкiсть 88 куб.м, (120104) Ємкiсть пiд ЕАФ, (120105) Ємкiсть пiд ЕАФ, (120106) 

Ємкiсть під спирт 69 куб.м, (120107) Ємкiсть під спирт 69 куб.м, (120108) Ємкiсть-причеп, (120109) Ємкості під зерно, 

(120110) Ємкості під зерно , (120111) Єм кості під зерно, (120112) Ємкості під зерно, (120113) Ємкості під зерно, 

(120114) Ємкості під зерно, (120115) Ємкості під зерно, (120116) Ємкості під зерно , (120117) Зал iзнодорожна цистерна 

51079028, (120118) Залiзнодорожна цистерна 51192839, (120119) Залізнодорожна цистерна 51079002, (120120) 

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


Інжектор сивушний П-02, (120121) Камневловлювач, (120122) Катiоновий ф ільтр, (120123) Катiоновий ф ільтр, 

(120124) Кип’ятильник ЕК, (120125) Кип’ятильник ККО, (120126) Кип’ятильник РК, (120131) Комп’ютер Celeron2,6, 

(120132) Комп’ютер PIV 3,0, (120133) Комп’ютер Sempron2800, (120134) Конвеєр ленточний верхнiй гол. галереї, 

(120135) Конденс. установ.УК-БI 3820, (120136) Конденсатор 5 кв.м, (120137) Контролер управління двигуном 

MAWOSTART 75 PX, (120138) Котел «Рiвне 100», (120139) котел LOOS, (120140) Котел паровий, (120141) Кран -

балка, (120142) Лічильник газу , (120143) Мiксер без електродвигуна, (120144) Мiксер без електродвигуна, (120 145) 

Мiксер без електродвигуна, (120146) Мiксер без електродвигуна, (120147) Механiзм вигрузки зерна, (120148) 

Мікропроцесорний регулятор, (120149) Мікропроцесорний регулятор, (120150) Мікропроцесорний регулятор, (120151) 

Мікропроцесорний регулятор, (120152) Мікропроцесорний регулятор МІК 25-03, (120153) Мікропроцесорний 

регулятор МІК 25-03, (120154) Мікропроцесорний регулятор МІК 25-03, (120155) Мікропроцесорний регулятор МІК 

25-03, (120156) Мікропроцесорний регулятор МІК 25-03, (120157) Мікропроцесорний регулятор МІК 25-03, (120158) 

Мікропроцесорний регулятор МІК-121-03-12-3-Р-220, (120159) Мікропроцесорний регулятор МІК-121-03-12-3-Р-220, 

(120160) Мікропроцесорний регулятор МТР -8-15-05-3-220, (120161) Мікропроцесорний регулятор МТР -8-15-05-3-220, 

(120162) Монiтор 17”, (120163) Монітор 17” Samsung 730 BF, (120164) Монітор 19” Samsung Е1920NR, (120165) 

Монітор Samsung 740N, (120166) Монітор самсунг 920NW, (120168) Навантажувач КШП -6, (120169) Насос, (120170) 

насос АСВН-80, (120171) Насос 120/20, (120172) Насос 120/20, (120173) Насос 70/12, (120174) насос CDLF 8-190, 

(120175) насос DWO 400, (120176) Насос DWOHS 200, (120177) Насос FCS 40 -200/55, (120178) насос PW,1,13,1,1100 

двигуном 2,2 кВт, (120179) Насос SQ2-70, (120181) насос SV405F11T, (120182) насос SV405F11T, (120183) Насос 

Z6316/7,5, (120184) Насос АНВ-125, (120185) Насос АНВ-125, (120186) Насос АСВН 4-80, (120187) Насос АСВН-80, 

(120188) Насос АСВН-80, (120189) Насос багатоступеневийW ilo Helix V1607-1/16/E/S/400-50, (120190) Насос ВКС 

5/32А, (120191) Насос глибинний, (120192) Насос глибинний, (120193) Насос глибинний S-181 A/4 S18V400-3PH-

50Hz, (120194) Насос ел., (120195) Насос живильний 7.5 кВт, (120196) Насос живильний 7.5 кВт, (120197) Насос ЗМHS 

40-200/5.5, (120198) насос ІНG65-200, (120199) Насос К-90-35, (120200) Насос КС-38/132, (120201) Насос РПА, 

(120202) Насос-дозатор DLX-MA/MB 5-7 230V, (120203) Насоси АНВ-125, (120204) Насоси АНВ-125, (120206) 

Насосний агрегат ЕЦВ 8-40-125, (120207) Натрiйкатiонiтовий фiльтр (комплект), (120208) Натр iйкатiон iтовий фiльтр  

(комплект), (120209) Норiї, (120210) Норiї П -2x100/20, (120211) Норія, (120212) Норія, (120213) П/причеп ЦТА, 

(120214) Пiновловлювач, (120215) Пiногасник, (120216) Пiногасник, (120217) Пiногасник, (120218) Пiногасник, 

(120219) Пiногасник, (120220) Пiногасник, (120221) Пiногасник, (120222) Пiногасник, (120223) Пiногасник, (120224) 

Пiногасник, (120225) Пiногасник, (120226) Пiногасник, (120227) Пiногасник, (120228) Пiногасник, (120229) 

Пiногасник, (120230) Пароінжектор БК П-01, (120231) Перетворювач тиску, (120233) ПК Sempron1,6 + TFT 19” BenQ 

G950A, (120234) ПК Sempron1,6 + TFT 19” BenQ G950A, (120235) Прилад технологічної сигналізації ПТС -64-4, 

(120237) Пристрій безперебійного живлення, (120238) Причіп, (120239) Причіп ППСф -06, (120240) Програмний 

продукт Хроматек Аналітик, (120241) Резервуар 39 куб.м пiд спирт, (120242) Резервуар 50 куб.м (пiд спирт), (120243) 

Резервуар 50 куб.м пiд спирт, (120244) Резервуар 50 куб.м пiд спирт, (120245) Резервуар 50 куб.м пiд спирт, (120246) 

Резервуар пiд спирт 318,769 куб.м, (120247) Резервуар-термос, (120248) Розвантажувач автомобільний ГУАР, (120249) 

Сепаратор САТ, (120250) Системний блок Core 2 2,66 (Intel Core i3 4170), (120251) Солевий бачок, (120252) 

Спиртовловлювач, (120253) Спиртовловлювач, (120254) Спиртом iрник 75 дкл, (120255) Спиртоцистерна (с.база) 26 

куб.м, (120256) Спиртоцистерна (с.база) 27 куб.м (№3), (120257) Спиртоцистерна 27 куб.м, (120258) Станок, (120259) 

Станок, (120260) Телевiзор PANASONICЮ, (120261) Телефакс, (120262) Теплообмiнник, (12026 3) Теплообмiнник 

дефл. БК, (120264) Теплообмiнник дефл. ККО, (120265) Теплообмiнник дефл. РК, (120266) Теплообмiнник 

кожухотрубний, (120267) Теплообмiнник конд. БК, (120268) Теплообмiнник конд. ЕК, (120269) Теплообмiнник конд. 

ККО, (120270) Теплообмiнник конд. РК, (120271) Теплообмiнник конд. сепар., (120272) Теплообмiнник опал., (120273) 

Теплообмiнник підігр ., (120274) Теплообмiнник підігр., (120275) Теплообмiнник підігр., (120276) Теплообмiнник сив. 

масл., (120277) Теплообмiнник спиртол. ККО, (120278) Теп лообмiнник спиртол. РК, (120279) Теплообмiнник холод. 

спиртол., (120280) теплообмінник спіральний, (120281) Токарно -гвинторiз. станок, (120282) Токарно-виробничий 

станок, (120283) Трансформатор ТМ3-630, (120284) Трансформатор ТМ-400/10, (120285) Хроматограф Кристал 2000 

М, (120286) Хроматоргафічна колонка, (120287) Цистерна мiст 60 куб.м спиртобаза (№5), (120288) Цистерна мiст 60 

куб.м спиртобаза (№5), (120405) Блок котла ДЕ 10-14, (120406) Обшивка для котла, (120407) Пальник МДГГ 700 з 

датчиком, (120408) Насос ЕВВ 8-40-120, (120409) Царга 1,2, (500480) Системний блок IT- Blok, (500481) Системний 

блок IT- Blok G5400Work, (120289) Автовиновоз (Камаз 5410), (120290) Автомашина «Газель», (120291) Автомашина 

ГАЗ-53, (120292) Автомашина ЗIЛ (28-73), (120293) Автомашина ЗIЛ 25-81, (120295) Автомашина МАЗ, (120296) 

Автомашина МАЗ-5337, (120297) ГАЗ 33021-212 тент., куз20172294, (120298) ГАЗ-53б, (120299) Мiкроавтобуc 

МерседесБенц Вiто, (120300) Витратомір «Взлет», (120301) Давач тиску SEN, (120302) Давач тиску SEN, (120303) 

Давач тиску SEN, (120304) Давач тиску SEN, (120305) Давач тиску SEN, (120306) Датчик тиску MBS4510, (120307) 

Детекторний модуль ПІД, (120308) Електромагнітний розходом ір «Взлет», (120309) Електромагнітний розходомір 

«Взлет», (120310) Електромагнітний розходомір «Взлет», (120311) Електропневматичний перетворювач, (120312) 

Електропневматичний перетворювач, (120313) Електропневматичний перетворювач, (120314) Електропневматичний 

перетворювач, (120315) Електропневматичний перетворювач, (120316) Електропневматичний перетворювач, (120317) 

клапан електромагнітний DN, (120318) Клапан ЕМК Madas NA EX 10008 100F/500, (120319) Комплект котлової 

автоматики ОКА-2-Альфа, (120320) Компресор 41841, (120321) Компресор 41841, (120322) Компресор повітря, 

(120323) Кондеціонер Po laris FCP10, (120324) Контр. знаряд ВКА -2, (120325) Контрольний знаряд к/с 70, (120326) 

Коректор газу , (120327) Крiсло офiсне, (120328) Крісло ZOBRA, (120329) Кутовий набiр м’яких меблів, (120330) 

Лабораторне устаткування, (120331) Лічильник LZQJ-XC S1F6-AB-FPB-D4-06001H-F50/Q, (120332) Лічильник 

холодної води W PK-UA Ду150, (120333) Лічильник холодної води WPK-UA Ду150, (120334) Мiкрохвильова пiч  

SAMSUNG M795R, (120335) Мiрник 1001.5 дкл, (120336) Мiрник 250 дкл, (120337) Мiрник 250 дкл, (120338) М iрник 

250 дкл, (120339) Мiрник 75дкл, (120340) Мiрник рамочний 75 дкл, (120341) Мiрник рамочний 75 дкл, (120342) меблі 



для лабораторії, (120343) м ікроскоп CAMPUS, (120344) Набiр меблiв «Юнiор», (120347) Перетворювач тиску APR-

2000 PD, (120348) Перетворювач тиску SEN, (120349) Перетворювач тиску SEN, (120350) Перетворювач тиску SEN, 

(120351) Перетворювач частоти, (120352) перетворювач частоти 752L4TXA, (120353) перетворювач частоти 

ESMD152L4TXA, (120354) Перетворювач частоти VLT Micro 7,5 кВт, (120355) Перетворювач частоти векторний 22,0 

кВт; 380В. ПЧВ205-22К-В, (120356) Перетворювач частотний 4кВт (в компл.), (120357) Перетворювач частотний 7,5 

кВт (в компл.), (120358) Плита газова, (120359) Плита газова, (120360) прилад PH200, (120361) Пульсатор 

електромагнітний, (120362) Пульсатор електромагнітний, (120363) Пульсатор електромагнітний, (120364) Пульсатор 

електромагнітний, (120365) Пульсатор електромагнітний ПЕ-3, (120366) Пульсатор електромагнітний ПЕ-3, (120367) 

Пульсатор електромагнітний ПЕ-3, (120368) Пульсатор електромагнітний ПЕ-3, (120369) Пульсатор електромагнітний 

ПЕ-3, (120370) Пульсатор електромагнітний ПЕ-3, (120371) Пульсатор електромагнітний ПЕ-3, (120372) Пульсатор 

електромагнітний ПЕ-3, (120373) регулятор РДУК-106*70, (120374) Ротаметр РПФ 6,3 ЖУЗ, (120375) Сепаратор 

магнітний Б8-БМП, (120376) Стiл директора, (120377) Стiнка «Болеро», (120378) Стiнка «Олiмп», (120379) Стенд 

пневматичний, (120380) Стінка «Дебют», (120381) Таль електрична, (120382) теплолічильник, (120383) ф ільтр газу, 

(120384) Фо токолориметр КФК-2, (120385) Холодильник ATLANT, (120386) Холодильник М -120, (120387) 

Холодильник МIНСЬК-215, (120388) Шафа сушильна СЕШ-3М, (120389) Шкаф витяжний, (120390) Шкаф книжний з 

антресолями, (120391) Шкаф книжний з антресолями, (120392) Шкаф кни жний з антресолями, (120393) Шкаф 

книжний з антресолями, (120395) Шліфмашина кутова Makita, (120396) Щит керування, (500483) Монітор 23,6 liyama 

ProLiteX2474HV-B1, (500484) Монітор 23,6 liyama ProLiteX2474HV-B1 (далі – Об’єкт приватизації).  

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Борок, вул. Миру, 14;  

Львівська обл., Сокальський р-н, смт Жвирка, вул. 1 Травня, 9. 

Назва балансоутримувача: ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618).  

 

 

ПЕРЕЛІК 

нерухомого майна 

 

Інв. 

номер  
Назва  

Адреса 

розташування  

Загальна 

площа (кв.м) 

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності 

Форма 

власності 

та 

власник 

120003 Бардосховище  Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, с. Борок, 

вул. Миру, 14 

15,8 30154463 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Свідоцтво про 

право 

власності САС 

802692 

від 25.07.2011 

Державна 

МРЕТС 

120004 Будинок варочного 

відділу  

Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, с. Борок, 

вул. Миру, 14 

300,3 30154463 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Свідоцтво про 

право 

власності САС 

802692 

від 25.07.2011 

Державна 

МРЕТС 

120005 Будинок котельної Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, с. Борок, 

вул. Миру, 14 

596,8 30154463 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Свідоцтво про 

право 

власності САС 

802692 

від 25.07.2011 

Державна 

МРЕТС 

120006 Будинок спиртобази Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, смт 

Жвирка, вул. 1 

Травня, 9 

299,6 30352823 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Свідоцтво про 

право 

власності САС 

802705 

від 26.07.2011 

Державна 

МРЕТС 

120007 Будинок 

трансформаторної 

підстанції 

Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, с. Борок, 

вул. Миру, 14 

57,4 30154463 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Свідоцтво про 

право 

власності САС 

802692 

від 25.07.2011 

Державна 

МРЕТС 

120008 Гараж, желейний 

цех. До  складу 

гаража входить 

частина 

протирадіаційного 

укриття, що не 

підлягає 

Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, с. Борок, 

вул. Миру, 14 

1305,6 з них 

14,8 кв.м не 

підлягають 

приватизації 

2152322646248 

2150149446248 

1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Витяги 

221327075 

від 25.08.2020 

та 220971148 

від 20.08.2020 

Державна 

МРЕТС 



Інв. 

номер  
Назва  

Адреса 

розташування  

Загальна 

площа (кв.м) 

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності 

Форма 

власності 

та 

власник 

приватизації 

120009 Головний корпус, 

спиртосховище  

Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, с. Борок, 

вул. Миру, 14 

2623 30154463 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Свідоцтво про 

право 

власності САС 

802692 

від 25.07.2011 

Державна 

МРЕТС 

120010 Зерносклад №1. До 

складу входить 

частина 

протирадіаційного 

укриття, що не 

підлягає 

приватизації 

Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, с. Борок, 

вул. Миру, 14 

960,8 з них 

166,0 кв.м не 

підлягають 

приватизації 

2150105846239 1252.9 Склади та 

сховища інші 

Витяг 

220979021 

від 20.08.2020 

Державна 

МРЕТС 

120012 Матеріальний склад Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, с. Борок, 

вул. Миру, 14 

335,7 2150132846239 1252.9 Склади та 

сховища інші 

Витяг 

220967233 

від 20.08.2020 

Державна 

МРЕТС 

120013 Зерносклад з 

приймальним і 

підробним відділом  

Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, с. Борок, 

вул. Миру, 14 

1563,4 30154463 1252.9 Склади та 

сховища інші 

Свідоцтво про 

право 

власності САС 

802692 

від 25.07.2011 

Державна 

МРЕТС 

120014 Контора заводу  Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, с. Борок, 

вул. Миру, 14 

136,2 30154463 1220.9 Будівлі для 

конторських та 

адміністративних 

цілей інші 

Свідоцтво про 

право 

власності САС 

802692 

від 25.07.2011 

Державна 

МРЕТС 

120020 Прохідна спиртобази  Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, 

смт Жвирка, 

вул. 1 Травня, 

9 

13,8 30352823 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Свідоцтво про 

право 

власності САС 

802705 

від 26.07.2011 

Державна 

МРЕТС 

120021 Солодовня  Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, с. Борок, 

вул. Миру, 14 

467,2 2149411446248 1274.6 

Господарські 

будівлі 

Витяг 

220836755 

від 19.08.2020 

Державна 

МРЕТС 

120022 Спиртосховище  Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, 

смт Жвирка, 

вул. 1 Травня, 

9 

87,8 30352823 1251.5 Будівлі 

підприємств 

харчової 

промисловості 

Свідоцтво про 

право 

власності САС 

802705 

від 26.07.2011 

Державна 

МРЕТС 

120023 Фірмовий магазин  Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, с. Борок, 

вул. Миру, 14 

125,7 2152299446248 1230.1 Торгові 

центри, 

універмаги, 

магазини 

Витяг 

221323793 

від 25.08.2020 

Державна 

МРЕТС 

120024 Ферма Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, с. Борок, 

вул. Миру, 14 

317,3 2152284046248 1271.1 Будівлі для 

тваринництва 

Витяг 

221322109 

від 25.08.2020 

Державна 

МРЕТС 

120011 Зерносховище №2 Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, 

смт Жвирка, 

952,2 30352823 1252.9 Склади та 

сховища інші 

Свідоцтво про 

право 

власності САС 

802705 

Державна 

МРЕТС 



Інв. 

номер  
Назва  

Адреса 

розташування  

Загальна 

площа (кв.м) 

Реєстраційний 

номер  

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення 

права 

власності 

Форма 

власності 

та 

власник 

вул. 1 Травня, 

9 

від 26.07.2011 

120411 Зерносховище №3 Львівська обл., 

Сокальський 

р-н, 

смт Жвирка, 

вул. 1 Травня, 

9 

506,8 30352823 1252.9 Склади та 

сховища інші 

Свідоцтво про 

право 

власності САС 

802705 

від 26.07.2011 

Державна 

МРЕТС 

 

На балансі ДП «Укрспирт» перебуває захисна споруда цивільного захисту  – протирадіаційне укриття (інв.№120413) 

площею 180,8 кв.м за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Борок, вул. Миру, 14, яка не підлягає приватизації. 

Об’єкт цивільної оборони розташований частково у складі гаража, желейного цеху (інв. №120008), а саме в будівлі 

гаража (площа 14,8 м2) та в зерноскладі №1 (інв. №120010) (площа 166,0 м2). 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про земельні ділянки 

 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки (га) 

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної ділянки  

Форма власності, підстава 

на право користування 

земельною ділянкою, 

інформація про обтяження  

Земельна 

ділянка  

Львівська обл., 

Сокальський р-н, 

смт. Жвирка, вул. 1 

Травня, 9 

0,4785 4624855300:10:008:0022 Обслуговування 

спиртобази 

Державний Акт Серія ЯЯ 

№180760 

Земельна 

ділянка  

Львівська обл., 

Сокальський р-н, 

с. Борок, вул. Миру, 

14 

7,0970 4624887400:07:002:0002 Розміщення 

виробничої бази 

Державний Акт Серія ЯЯ 

№180759 

Земельна 

ділянка  

Львівська обл., 

Сокальський р-н, 

с. Борок, вул. Миру, 

14 

0,0158 4624887400:07:003:0005 Розміщення 

виробничої бази 

Державний Акт Серія ЯЯ 

№180758 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про договори оренди, укладені щодо об’єкта приватизації, станом на 02.11.2020 

 

№ 

з/п 
Орендар  Назва об’єкта оренди  

Орендована 

площа (кв.м) 
Цільове призначення оренди  

Реквізити 

договору оренди 

та термін його 

дії 

Орендна 

плата за 1 

кв. м за 

місяць без 

ПДВ (грн) 

1 ПрАТ 

«Київстар»  

Частина поверхні димової 

труби площею 48,33 кв.м 

та частина площадки у 

основи труби площею 14,6 

кв.м за адресою: Львівська 

обл., Сокальський р-н, 

с. Борок, вул. Миру, 14 

62,93 Розміщення технічних засобів і 

антен операторів 

телекомунікацій, які надають 

послуги з рухомого (мобільного) 

зв’язку, операторів та 

провайдерів телекомунікацій, які 

надають послуги доступу до 

Інтернету  

№152  

від 04.10.2012,  

термін дії до 

30.09.2021 

48,69 

2 ПАТ «ВФ 

Україна»  

Частина труби котельні 

площею 5,0 кв.м та 

площадки під обладнання 

біля труби котельні 

30,0 Розміщення технічних засобів і 

антен операторів 

телекомунікацій, які надають 

послуги з рухомого (мобільного) 

№8  

від 15.01.2018,  

термін дії до 

14.12.2021 

54,39 



№ 

з/п 
Орендар  Назва об’єкта оренди  

Орендована 

площа (кв.м) 
Цільове призначення оренди  

Реквізити 

договору оренди 

та термін його 

дії 

Орендна 

плата за 1 

кв. м за 

місяць без 

ПДВ (грн) 

площею 25,0 кв.м за 

адресою: Львівська обл., 

Сокальський р-н, с. Борок 

зв’язку, операторів та 

провайдерів телекомунікацій, які 

надають послуги доступу до 

Інтернету  

3 ТОВ 

«Лайфселл» 

Частина димової труби 

котельні та технічної 

площадки за адресою: 

Львівська обл., 

Сокальський р-н, с. Бірки  

20,00 Розміщення технічних засобів і 

антен операторів 

телекомунікацій, які надають 

послуги з рухомого (мобільного) 

зв’язку, доступ до Інтернету  

№103 

від 05.08.2013,  

термін дії до 

04.05.2022 

77,81 

 

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію  державного і комунального майна» договори оренди 

зберігають чинність для нового власника приватизованого майна. 

Відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника 

переходять права та обов’язки наймодавця. 

Інформація про балансоутримувача: 

ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська область, м.  Бровари, 

вул. Гагар іна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 0674019741, адреса електронної пошти: 

g.vergeles@ukrspirt.com.  

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата та час проведення аукціону: 29.12.2020. 

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 Об’єкта приватизац ії здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

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

визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 10 травня 2018 року 

№432 (зі змінами), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (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 – 13 247 996,44 грн (без ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 6 623 998,22 грн (без ПДВ);  

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 6 623 998,22 грн (без 

ПДВ). 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону з умовами – 1 324 799,64 грн;  

аукціону із зниженням стартової ціни – 662 399,82 грн;  

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 662 399,82 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.  

Умови продажу: 

Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації має забезпечити:  

збереження видів діяльності, які здійснювало Борокське МПД ДП «Укрспирт», а саме  – виробництво спирту етилового  

ректифікованого, до 01 липня 2021 року;  

збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, не менше ніж 70 

відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року, та працевлаштування на них протягом 

2 місяців з моменту переходу права на об’єкт не менше 46 осіб;  

забезпечувати безперешкодний доступ балансоутримувача до захисної споруди цивільного захисту з метою здійснення 

заходів по утриманню захисної споруди цивільного захисту у відповідності до вимог частини восьмої статті 32 Кодексу 

цивільного захисту України №5403-VI від 02.10.12. 

mailto:g.vergeles@ukrspirt.com


4. Додаткова інформація 

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

валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на 

казначейські рахунки за такими реквізитами:  

в національній валюті: 

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

областях 

Рахунок – UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).  

Рахунок – UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)  

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

Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.  

в іноземній валюті: 

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

областях. 

Адреса: вул. Січових Стрільців,3, м. Львів, Україна.  

Валюта рахунка – долари США та  Євро. 

Рахунок : UA863223130000025203000000065  

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

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

SWIFT:EXBSUAUX. 

Код ЄДРПОУ: 42899921.  

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

Receiver: RO i№Lviv, Zakarpattia and Voly№oblasts. 

Address: 3, Sichovyh str., Lv iv, city,79007. 

Account: UA863223130000025203000000065.  

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

Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.  

SWIFT: EXBSUAUX. 

Code YeDRPOU: 42899921. 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні з 9.00 до 18.00, 

у п’ятницю з 9.00 до 16.45 за місцем його розташування за адресою: Львівська обл., Сокальський р -н, с. Борок, 

вул. Миру, 14, 1 та Сокальський р-н, смт Жвирка, вул. 1 Травня, 9. 

ПІБ контактної особи на об’єкті: в.о.керівника,заступник керівника з виробничих питань Борокського місця 

провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» Слюз Ярослав Михайлович, тел.  066 236-38- 94. 
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях, адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільків, 3, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок (032) 261 -62-14. 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення  

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу: наказ Регіонального відділення 

від 01.12.2020 №01782.  

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

електронній  торговій системі: UA-AR-P-2020-11-26-000006-1. 
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: 

аукціону з умовами – 132 479,96 грн;  

аукціону із зниженням стартової ціни – 66 239,98 грн;  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 66 239,98 грн. 

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

(адміністратора). 

Єдине посилання на вебсторінку  адміністратораа, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 

майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адм іністратора уклав відповідний 

договір: https://prozorro.sale/info/elekt ronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

 

 

 

 

 

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


ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях про продаж 

об’єкта малої приватизації – комплексу нежитлових будівель та споруд  

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

Найменування об’єкта приватизації: комплекс нежитлових будівель та споруд.  

Місцезнаходження: Миколаївська обл., Казанківський р-н, смт Казанка, вул. Перемоги (Леніна), 2.  

Назва балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, м. Миколаїв, просп. 

Центральний, 288.  

Ідентифікаційний код балансоутримувача згідно з ЄДРПОУ 40327023.  

 

 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно)  

 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна  

площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 
Функціональневикористання  

Підстава 

виникнення  

права власності 

Форма власності та 

власник 

Комплекс 

нежитлових  

будівель та 

споруд 

Миколаївська 

обл., 

Казанківський 

р-н, 

смт Казанка, 

вул. Перемоги 

(Леніна), 2 

120,8 180353548236 Не використовується  

Розпорядження, 

серія та номер: 

1072-р, виданий 

28.12.2016, 

видання: КМУ; 

завірена копія 

акта приймання-

передачі 

нерухомого 

майна, серія та 

номер: б/н, 

виданий 

10.04.20176; 

наказ, сер ія та 

номер:12, 

виданий 

11.01.2017, 

видавник: Держ-

служба України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів  

Державна;Державна 

служба України з 

питань безпечності 

харчових продуктів 

та захисту 

споживачів  

 

Відомості про земельні ділянки: державний  акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер 

ЯЯ194824, виданий 03.03.2012, видавник: Казанська селищна рада. Кадастровий номер 4823655100:37:024:0001. Площа  – 

0,0844 га. 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата та час проведення аукціону: 23 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, 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 комплексу нежитлових будівель та споруд здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 

малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 року № 432 (зі зм інами). 

Покупець комплексу нежитлових будівель та споруд повинен відповідати вимогам, передбаченим с таттею 8 Закону  

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Стартова ціна об’єкта для:  

аукціону з умовами – 68250,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 34125,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозиції  – 34125,00 грн 

(без урахування ПДВ).  

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону з умовами – 6825,00 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону із зниженням стартової ціни – 3412,50 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  –  

 3412,50 грн (без урахування ПДВ).  

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

покупець комплексу нежитлових будівель та споруд зобов’язаний сплатити кошти в сумі 5500,00 грн (п’ять тисяч  

п’ятсот грн 00 коп.) за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 банківських днів з дати 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

4. Додаткова інформація 

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

валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на 

казначейські рахунки за такими реквізитами:  

в національній валюті: 

Одержувач : Регіональне відділення Фонду державного майна по Одеській та Миколаївській областях 

Рахунок № UA 118201720355589002000163735 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)  

Рахунок № UA 888201720355229002001163735 (для перерахування гарантійного внеску)  

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

Код за ЄДРПОУ 43015722 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)  

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних 

внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektrormi-maidanchiki-ets-prozorroprodazh i-cbd2. 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем його розташування за адресою: Миколаївська обл., 

Казанківський р-н, смт Казанка, вул. Перемоги (Леніна), 2.  

Телефони: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25, E-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua. 

Відповідальна особа: Заболонкова Ірина Василівна, адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.sov. uа/. 

Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25. 

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 Одеській та Миколаївській областях від 23.11.2020 № 268-У. 

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

електронній  торговій системі: UA-AR-P-2019-11-07-000003-2. 
Період між аукціонами: 

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

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого  

подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.  

Крок аукціону для: 

аукціону без умов – 682,50 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 341,25 грн; 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 341,25 грн. 

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

(адміністратора). 

Єдине посилання на вебсторінку  адміністратораа, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 

майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адм іністратора уклав відповідний 

договір: https ://prozorro. sale/in fo/elektronni-m aj danchi k і -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 – об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку № 1 

за адресою: Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 4  

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок 

№ 1. 

Місцезнаходження: Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 4. 

Назва балансоутримувача: Товариство з додатковою відповідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького» (код за 

ЄДРПОУ 00386790).  

Рівень будівельної готовності: 24,3  %. 

 

 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно)  

 

Назва  
Адреса  

розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення права  

власності 

Форма 

власності та 

власник 

Одноквартирний 

житловий  

будинок № 1 

Сумська область, 

Буринський район, 

с. Дяківка, 

вул. Урожайна, 4 

66,5 1522735059209 

Не 

використовується  

Об’єкт наявний у 

Реєстрі, лист 

ФДМУ 

від 28.09.2017 

№ 10-15-11542 

Державна 

 

 

Відомості про земельні ділянки  

 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2) 

Кадастровий номер земельної 

ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, підстава 

на право користування 

земельною ділянкою, 

інформація  

про обтяження  

Під об’єктом 

незавершеного 

будівництва  

Сумська область, 

Буринський район, 

с. Дяківка, 

вул. Урожайна, 4 

0,0771 

5920983200:01:000:0014 02.01 Землі 

житлової та 

громадської 

забудови  

Державна, підстава на 

право користування 

земельною ділянкою – 

відсутня. Обмеження не 

зареєстровані 

 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

Дата та час проведення аукціону: 23 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 незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку № 1 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 Міністр ів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта незавершеного будівництва  – одноквартирного житлового будинку № 1 повинен відповідати 

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



Стартова ціна об’єкта для:  

аукціону без умов – 10 126,00 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 5 063,00 грн 

(без урахування ПДВ).  

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону без умов – 1012,60 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 506,30 грн 

(без урахування ПДВ).  

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.  
Умови продажу: 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 № UAA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 1) 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)  

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

Код за 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 

Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США), 

№ UA143314010000025208054200825 (євро) 

Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава, МФО 331401  

Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а  

SWIFT: PBANUA2X 

Код за ЄДРПОУ: 14360570 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)  

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

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

Account: № UA143314010000025208054200063 (US D), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»  

Address: 1D/\, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV. 01001, UKRAINE 

SWIFT: PBANUA2X 

Code YeDRPOU: 42769539 

Purpose of payment: (p lease, 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 9.00 до 14.00 за м ісцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська 

обл., Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 4. 

Телефон: + 38 (050) 63-10-526. 

Відповідальна особа: директор ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького» Мірошниченко С. В.  
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях: адреса: 36014, м.  Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/. 

Телефон для довідок (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 Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 23.11.2020 № 01. 

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

електронній  торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000110-1. 
Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;  

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого  

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

аукціону без умов – 101,26 грн; 



аукціону із зниженням стартової ціни – 50,63 грн;  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 50,63 грн. 

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

(адміністратора). 

Єдине посилання на вебсторінку  адміністратораа, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 

майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адм іністратора уклав відповідний 

договір: https://prozorro.sale/info/elekt ronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях про продаж 

об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку № 2 

за адресою: Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 5  

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок 

№ 2. 

Місцезнаходження: Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 5. 

Назва балансоутримувача: Товариство з додатковою відповідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького» (код за 

ЄДРПОУ 00386790).  

Рівень будівельної готовності: 24,3  %. 

 

 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно)  

 

Назва  Адреса розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реє с тр а цій н и й 

но м е р  

Функціональне  

використання  

Підстава виникнення 

права власності 

Форма 

власності та 

власник 

Одноквартирний 

житловий 

будинок №2 

Сумська область, 

Буринський район, 

с. Дяківка, 

вул. Урожайна, 5 

66,5 152 27 16 65 92 09  

Не 

використовується  

Об’єкт наявний 

у Реєстрі,  

лист ФДМУ  

від 28.09.2017 № 10-

15-11542 

Державна 

 

 

Відомості про земельні ділянки  

 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2) 

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, підстава 

на право користування  

земельною ділянкою, 

інформація  

про обтяження  

Під об’єктом 

незавершеного 

будівництва  

Сумська область, 

Буринський 

район, с. Дяківка, 

вул. Урожайна, 5 

0,0771 

5920983200:01:000:0015 02.01 Землі 

житлової та 

громадської 

забудови  

Державна, підстава на 

право користування 

земельною ділянкою – 

відсутня. Обмеження не 

зареєстровані 

 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

Дата та час проведення аукціону: 23 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 

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


Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку № 2 здійснюється відповідно  

до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 

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

Покупець об’єкта незавершеного будівництва  – одноквартирного житлового будинку № 2 повинен відповідати 

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

Стартова ціна об’єкта для:  

аукціону без умов – 10 126,00 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 5 063,00 грн 

(без урахування ПДВ).  

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону без умов – 1012,60 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 506,30 грн 

(без урахування ПДВ).  

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.  
Умови продажу: 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 № UAA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере можцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт незавершеного будівництва  – одноквартирний житловий будинок № 2) 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)  

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

Код за 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 

Рахунок № UA № UA143314010000025208054200063 (долар США), 

№ UA143314010000025208054200825 (євро) 

Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава, МФО 331401  

Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а  

SWIFT: PBANUA2X 

Код за ЄДРПОУ 14360570 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)  

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

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

Account: № UA143314010000025208054200063 (US D), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK» 

Address: 1D/\, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV. 01001, UKRAINE 

SWIFT: PBANUA2X 

Code YeDRPOU: 42769539 

Purpose of payment: (p lease, 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 9.00 до 14.00 за м ісцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська 

обл., Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 5. 

Телефон: + 38 (050) 631-05-26. 

Відповідальна особа: директор ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького» Мірошниченко С. В.  
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях: адреса: 36014, м.  Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/. 

Телефон для довідок (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 Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 23.11.2020 № 02. 

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

електронній  торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000115-1. 



Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;  

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого  

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

аукціону без умов – 101,26 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 50,63 грн;  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 50,63 грн. 

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

(адміністратора). 

Єдине посилання на вебсторінку  адміністратораа, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 

майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адм іністратора уклав відповідний 

договір: https://prozorro.sale/info/elekt ronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях про продаж 

об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку № 4 

за адресою: Сумська область, Буринський район,  

с. Дяківка, вул. Урожайна, 7 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок 

№ 4. 

Місцезнаходження: Сумська область, Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 7. 

Назва балансоутримувача: Товариство з додатковою відповідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького» (код за 

ЄДРПОУ 00386790).  

Рівень будівельної готовності: 24,3 %. 

 

 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно)  

 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне  

використання  

Підстава 

виникнення права 

власності 

Форма 

власності 

та власник 

Одноквартирний 

житловий будинок 

№4 

Сумська область, 

Буринський район, 

с. Дяківка, 

вул. Урожайна, 7 

66,5 

1522572359209 

Не 

використовується  

Об’єкт наявний у 

Реєстрі, лист 

ФДМУ 

від 28.09.2017 

№ 10-15-11542 

Державна 

 

 

Відомості про земельні ділянки  

 

Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2) 

Кадастровий номер земельної 

ділянки  

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, підстава на 

право користування 

земельною ділянкою, 

інформація про обтяження  

Під об’єктом 

незавершеного 

будівництва  

Сумська область, 

Буринський 

район, с. Дяківка, 

вул. Урожайна, 7 

0,0771 

5920983200:01:000:0017 02.01 Землі 

житлової та 

громадської 

забудови  

Державна, підстава на право 

користування земельною 

ділянкою – 

відсутня.Обмеження не 

зареєстровані 

 

 

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов. 

Дата та час проведення аукціону: 23 грудня 2020 року.  

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного  

електронного аукціону час його проведення.  

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


Кінцевий строк по дання 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 незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку № 4 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 Міністр ів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта незавершеного будівництва  – одноквартирного житлового будинку № 4 повинен відповідати 

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

Стартова ціна об’єкта для:  

аукціону без умов – 10 129,37 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону із зниженням стартової ціни – 5 064,69 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 5 064,69 грн 

(без урахування ПДВ).  

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону без умов – 1012,94 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону із зниженням стартової ціни – 506,47 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан ня цінових пропозицій – 506,47 грн 

(без урахування ПДВ).  

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.  

Умови продажу: 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 пе рерахування 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 № UAA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт незавершеного будівництва  – одноквартирний житловий будинок № 4) 

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску) 

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

Код за 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 

Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США), 

№ UA143314010000025208054200825 (євро) 

Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава, МФО 331401  

Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а  

SWIFT: PBANUA2X 

Код ЄДРПОУ: 14360570 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)  

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

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

Account: № UA143314010000025208054200063 (US D), 

№ UA143314010000025208054200825 (EUR) 

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»  

Address: 1D/\, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV. 01001, UKRAINE 

SWIFT: PBANUA2X 

Code YeDRPOU: 42769539 

Purpose of payment: (p lease, 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 9.00 до 14.00 за м ісцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська 

обл., Буринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 7. 

Телефон: + 38 (050) 631-05-26. 

Відповідальна особа: директор ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького» Мірошниченко С. В.  



Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях: адреса: 36014, м.  Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: 

http://www.spfu.gov.ua/. 

Телефон для довідок (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 Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 23.11.2020 № 03. 

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

електронній  торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000002-3. 
Період між аукціонами: 

аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;  

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого  

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

аукціону без умов – 101,29 грн; 

аукціону із зниженням стартової ціни – 50,65 грн;  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 50,65 грн. 

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

(адміністратора). 

Єдине посилання на вебсторінку  адміністратораа, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 

майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адм іністратора уклав відповідний 

договір: https://prozorro.sale/info/elekt ronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України  

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

будівлі  загальною площею 103,3 м2 за адресою: Полтавська обл.,  

Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14  

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля загальною площею 103,3  м2. 

Місцезнаходження: Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари, вул.  Незалежності, 35/14.  

Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Полтавській області (код за ЄДРПОУ 02361892) за 

адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103. 

Телефон для довідок (0532) 50-07-56. 

 

 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно)  

 

Назва  
Адреса 

розташування  

Загальна 

площа 

(м2) 

Реєстраційний 

номер 

Функціональне   

використання  

Підстава виникнення права 

власності 

Форма 

власності 

та власник 

Нежитлова 

будівля 

загальною 

площею 

103,3 м2  

Полтавська обл., 

Новосанжарський 

р-н, смт Нові 

Санжари, 

вул. Незалежності, 

35/14 

103,3 2167413753234 

Об’єкт не 

використовується 

за своїм функціо-

нальним 

призначенням  

Свідоцтво про право власності 

на нерухоме майно, серія та 

номер: ЯЯЯ № 706143, 

10.03.2006, видавник: 

Виконавчий комітет 

Новосанжарської селищної 

ради  

Державна, 

Державна 

служба 

статистики 

України, код 

за ЄДРПОУ 

37507880 

 

Нежитлова будівля збудована у 1960 році знаходиться на центральній вулиці смт Нові Санжари. Площа нежитлової 

будівлі – 103,3 м2 , висота – 3,0 м, одноповерхова.  

Нежитлова будівля збудована з дерев’яних щитів, обкладених цеглою, фундамент – щебінь, покрівля  – шифер, 

перекриття дерев’яне, підлога дерев’яна. У будівлі опалення централізоване водяне, водопровід та каналізація відсутні. 

Приміщення потребує ремонту. 

 

Відомості про земельні ділянки  

 

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


Назва  
Адреса 

розташування  

Площа 

земельної 

ділянки 

(м2) 

Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Цільове  

призначення 

земельної 

ділянки  

Форма власності, підстава на право 

користування земельною ділянкою, 

інформація про обтяження  

Земельна 

ділянка  

Полтавська обл., 

Новосанжарський 

р-н, смт Нові 

Санжари, 

вул. Незалежності, 

35/14 
265 5323455100:30:004:0098 

1.12.1Для  

державного 

управління  

та місцевого 

самоврядування 

Державна, Державний  акт на право 

постійного користування земельною 

ділянкоюСерія ЯЯ № 224851 

від 28.12.2006власник: Новосанжарська 

районна державна адміністрація код за 

ЄДРПОУ 04057474, правокористувач: 

Головне управління статистики у 

Полтавській області, код за ЄДРПОУ 

02361892, обтяження прав на земельну 

ділянку не зареєстроване 

 

 

Перелік майна, яке передане в оренду,  

станом на 20.11.2020 

 

№ 

з/п 
Орендар  

Назва об’єкта 

оренди 

Орендована 

площа (м 2) 
Цільове призначення оренди  

Реквізити договору 

оренди та термін 

його дії 

Орендна 

плата за 

1 м2 за 

місяць без 

ПДВ (грн) 

1 Фізична 

особа – 

підприємець 

Частина 

нежитлових 

приміщень  

52,9 

1. Розміщення на площі 34,0 м2 – 

торговельного об’єкта з продажу 

промислових товарів;2. На площі 

18,9 м2 – розміщення суб’єкта 

господарювання, що здійснює побутове 

обслуговування населення (ремонт 

побутових приладів, домашнього та 

садового обладнання)  

№ 46/11-н 

від 20.07.2011; 

термін дії – 

до 20.04.2021 

45,65 

2 Приватний 

нотаріус  

Нежитлове 

приміщення 

громадської 

будівлі 

46,9 

Розміщення офіса для надання 

нотаріальних послуг  

№ 11/11-н 

від 03.03.2011; 

термін дії – 

до 03.12.2020 

54,1  

 

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 з умовами. 

Дата та час проведення аукціону: 23 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 – нежитлової будівлі загальною площею 103,3 м2 за 

адресою: Полтавська обл., Новосанжарський р-н, см т Нові Санжари, вул.  Незалежності, 35/14 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 Міністр ів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами). 

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею 103,3 м2  за адресою: 

Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14 повинен відповідати вимогам, 

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



Стартова ціна об’єкта для:  

аукціону з умовами – 374 200,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону із зниженням стартової ціни – 187 100,00 грн (без урахування ПДВ); 

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 187 100,00 

грн (без урахування ПДВ).  

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.  

Розмір гарантійного внеску для:  

аукціону з умовами – 37 420,00 грн (без урахування ПДВ);  

аукціону із зниженням стартової ціни – 18 710,00 грн  (без урахування ПДВ);  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 18 710,00 грн 

(без урахування ПДВ).  

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

покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею 103,3  м2 за адресою: 

Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари, вул.  Незалежності, 35/14 зобов’язаний забезпечити 

компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на ра хунок органу приватизації, зазначений 

у договорі купівлі-продажу, в розмірі 3150,00 грн (три тисячі сто п’ятдесят грн 00 коп.) у місячний термін після 

підписання договору купівлі-продажу об’єкта.  

4. Додаткова інформація 

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

валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 

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

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на 

казначейські рахунки за такими реквізитами:  

в національній валюті: 

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

Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлову будівлю загальною площею 

103,3 м2  за адресою: Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт. Нові Санжари, вул.  Незалежності, 35/14) 

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, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23 

Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США), 

№ UA043314010000025208054200825 (євро) 

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»  

SWIFT: PBANUA2Х 

Код за ЄДРПОУ 42769539 

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

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

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

Account:№ UA143314010000025208054200063 (US D), 

№ UA043314010000025208054200825 (EUR) 

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»  

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

SWIFT: PBANUA2Х 

Code YeDRPOU: 42769539, 

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

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні з 8.00 до 17.00 за 

місцем його розташування за адресою: Полтавська обл., Новосанжарський  р-н, смт Нові Санжари, вул. Незалежності, 

35/14. 

Телефон (0532) 50-07-56, E-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. Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у  п’ятницю  – з 8.00 до 16.00, 

обідня перерва з 12.00 до 13.00. Контактна особа організатора аукціону – Корж Світлана. 

Телефон для довідок (0532) 50-06-12. 

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 23.11.2020 № 1601. 



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

електронній  торговій системі: UA-AR-P-2020-07-02-000001-3. 

Період між аукціонами: 

аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 22 календарних дні;  

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого  

подання цінових пропозицій: 22 календарних дні;  
Крок аукціону для: 

аукціону з умовами – 3742,00 грн;  

аукціону із зниженням стартової ціни – 1871,00 грн;  

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 1871,00 грн. 

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

(адміністратора). 

Єдине посилання на вебсторінку  адміністратораа, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 

майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адм іністратора уклав відповідний 

договір: https://prozorro.sale/info/elekt ronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 

про приватизацію об’єкта малої приватизації  – окремого майна – нежитлової будівлі літ. А-1 (водонапірна башта) 

загальною площею 9,6 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Набережна, 15 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації  

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля літ. А-1 (водонапірна башта) загальною площею 9,6  м2. 

Місцезнаходження: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Набережна, 15. 

Найменування балансоутримувача: ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5», код за ЄДРПОУ 05471230, місцезнаходження : 

62371, Харківська область, Дергачівський район, c. Подвірки.  

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

Інформація про об’єкт: нежитлова одноповерхова окремо розташована будівля загальною площею 9,6 м2 . Рік 

побудови – 1979. Площа забудови – 14,5 м2; висота  – 15 м, будівельний об’єм  – 218 м3. Ємність стального баку – 200 м3. 

Фундамент, стіни  – цегла, покрівля – металева. Фізичний знос – 58 %. Всередині башти знаходиться напірно-розвідний 

стояк. Інженерне обладнання відсутнє. Водонапірна башта призначалася для споживання питної води для персоналу 

монтажних та будівельних організацій на період будівництва Харківсь кої ТЕЦ-5. У подальшому у зв’язку з введенням 

артезіанських свердловин для постійного споживання води водонапірна башта не використовувалася за своїм 

призначенням. Об’єкт розташований практично на окраїні с. Подвірки, неподалік від Харківської ТЕЦ-5, у промисловій 

зоні. Доступ до об’єкта вільний, під’їзд здійснюється по дорозі з твердим покриттям. Навколишня забудова  –  це 

виробничо-складські об’єкти. Житлова забудова відсутня.  

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

Інформація про державну реєстрацію: згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про  

реєстрацію права власності (індексний номер витягу 176514780 від 06.08.2019 об’єкт малої приватизації 

зареєстрований за Міністерством енергетики та вуг ільної промисловості України, реєстраційний номер об’єкта 

нерухомого майна 1888355663220, дата реєстрації –  02.08.2019. 

Функціональне  використання об’єкта: не використовується.  

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: договор и оренди відсутні.  
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка під об’єктом  – нежитлова будівля літ. А-1 (водонапірна башта) 

загальною площею 9,6 м2 окремо не виділена. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташовано об’єкт: 7,8375 га. 

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою (серія І-ХР № 005628 від 16.12.2001) виданий 

Державному підприємству «Харківська ТЕЦ-5». Згідно з Витягом з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку (номер витягу НВ-6310395492019, дата формування 14.06.2019), кадастровий номер 6325157900:00:001:0031: 

форма власності – комунальна; правокористувач земельної ділянки – Приватне акціонерне товариство «Харківська ТЕЦ-

5»; цільове призначення  – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.  

2. Інформація про аукціон 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

Дата і час проведення аукціону: 28 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 – 256000,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 128000,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  –  

128000,00 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 – 25600,00 грн;  

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 12800,00 грн;  

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –  

12800,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.  

Умови продажу: 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі -продажу 

відшкодувати Регіо нальному 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 (водонапірна башта) загальною площею 9,6 м2 за адресою: Харківська обл., 

Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул.  Набережна, 15, у розмірі 3000,00 грн (три тисячі грн 00 коп.).  

4. Додаткова інформація 

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

валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 

потенційних покупців та проведення переможцями 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 за ЄДРПОУ 43023403 

в іноземній валюті: 

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

областях, код за ЄДРПОУ 43023403  

Валюта рахунка – EUR  

№ рахунка UA353510050000025206763799300  

Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»  

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

SWIFT–код: KHABUA2K 

Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: BNPAFRPP  

Валюта рахунка – US D 

№ 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: (p lease, 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., Дергачівський 

р-н, с. Подвірки, вул. Набережна, 15. Час: з 9.00 до 16.00 (кр ім вихідних). Контактна особа організатора аукціону, яка є 



відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –  Алейник Н. В., 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 20.11.2020 № 02235. 

Унікальний код в електронній  торговій системі: 

UA-AR-P-2019-11-11-000003-1. 
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 – 2560,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1280,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  –  

1280,00 грн. 

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній  торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» 

(адміністратора). 

Єдине посилання на вебсторінку адміністратораа, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів 

електронного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратора уклав 

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

  

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

