
Додаток 1 до листа РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградський областях від .12.2022 
№0і/2-01- д

Інформаційне повідомлення 
Регіонального відділення Ф онду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запор зькій та Кіровоградській областях про продаж об'єкта малої приватизації-  
окреме го майна ~  адміністративного приміщення загальною площею 175,4 кв.м, за 

ад іесою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, емт Добровеличківка,
І вул. Центральна, 113

1)
Н

площею 

н, емт
Міс 
До )

ПЗУ
Hä3

за ЄДР 
телефон 

В іі

нформація про об’єкт приватизації.
ім е н у в а н н я  об’єкта приватизації: адміністративне приміщення загальною 

75,4 кв.м (далі -  Об'єкт приватизацїО.
незнаходження: Кіровоградська обл., Новоукраїнський (Добровеличківський)* р- 
ровеличківка, вул. Центральна, 113.
ва та контактні дані балансоутримувача; Східний офіс Держаудитслужби (код 

40477689), адреса: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 22, корпус 2, 
)56) 722-22-71.
омості про об ’єкт (нерухоме майно):

Назва Алреса
розташу

вання

Загальна 
площа, 

м кв.

Реєстраційний
номер

Функці
ональне
викори
стання

Підстава 
виникнення 

права власності

Форма 
власності 

та власник

Адмініст )а Кірово- 175,4 707566635217 1220.1 Витяг 3 Держав- Державна,
тивне пр і- градська Будівлі НОГО реєстру Державна
міщеная обл.. Но- органів речових прав на аудиторсь
загальної ) воукраїнс держави нерухоме майно ка служба
площею ький р-н ого та про реєстрацію України,
175,4 КВ.1І. (Доброве місцево права власності (код за

личківськ го від 24.10.2018, ЄДРПОУ
ий)*, емт управлі Індексний 40165856)
Добровел ння номер витягу:
ичківка. 142578142
вул Цен-
тральна**

^--------Ф . 1 , 113
зпт

ліквідацію
о з

т о м у  ЧИСЛІ 
**

Х°17 «Про

зайонів» Добровеличківський район ліквідовано та утворено Новоукраїнський район у складі, 
територій Добровеличківської селищної територіальної громади.
ідно з рішенням другої сесії сьомого скликання Добровеличківської селищної ради від 17.12.2015 
затвердження розпорядження селищного голови» вул. Леніна перейменовано на вул. Центральна.

О і'єкт приватизації - адміністративне приміщення літ. А загальною площею 
175,4 кі.м має два поверхи. Стіни -  цегляні. Системи опалення, водопостачання та 
водовідв ;дення відсутні. Об’єкт на даний час не використовується, потребує проведення 
капіталь: юго ремонту

В домості про земельну ділянку: форма власності -  комунальна, земельна ділянка під 
об’єктом приватизації не сформована.

С ганом на 01.12.2022 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

21 Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.



Дата та час
Після опу 

автоматично встанф 
Кінцевий 

зниженням стартої 
електронного аук 
ЗО хвилин дня, що 

Кінцевий
покрокового зниж 
встановлюється 
окремо з 16 ГОДИЙ 
аукціону.

Приватизац

ЗМІН до деяких зак( і 
умовах воєнного

проведення аукціону: 09 січня 2023 року.
б|іікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

влює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення. 
(ф'рок подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із 

ої ціни всгановлюється електронною торговою системою для кожного 
іііону окремо в проміжку часу з 19 години ЗО хвилин до 20 години 

іередує дню проведення електронного аукціону, 
строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

ення стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
ектронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
и 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного

3) Іііформаї (ія про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
я Об'єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Законів

України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), «Про внесення
нодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в 
стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення 

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

Покупець (Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону України «Г ро приватизацію державного і комунаїьного майна» (із змінами).

- аукціону 1

- аукціону : 
цінових пропозиці

Стартова ь іна об’єкта для:
- аукціону ф з  умов -  1036,38 гривень (без урахування ПДВ); 

зниженням стартової ціни -  518,19 гривень (без урахування ПДВ);
а методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
Ч -  518,19 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подаї ня цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового 
зниження стартові ї  ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не 
відбувся, у випадкіх, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) -  518,19 гривень (без 
урахування ПДВ).

На остаточ іу ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.

Розмір гарг нтійного внеску для:
- аукціону  ̂ез умов -  207,28 гривень (без урахування ПДВ);
- аукціону і ! зниженням стартової ціни -  103,64 гривні (без урахування ПДВ);

[а методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
103,64 гривні (без урахування ПДВ);

- повтори )го аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подафя цінових пропозицій -  103,64 гривні (без урахування ПДВ).

приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не 
щках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону 

України «Про пру ватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску 
встановлюється в юзмірі, який є більшим:

- 50 відсоті ів стартової ціни об’єкта приватизації; 
рів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому

- аукціону 
цінових пропозици

Для Об’єкті 
відбулися, у вип

зо розм
оприлюднюється ^формаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2022 - 
0,2 мінімальної за юбітної плати станом на 01.01.2023.

1 300,00 гривень; з 01.01.2023 -



14) Додаткова інформація.
На іменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, 

номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та 
іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 
І аран і ійі их внесків (їх частини), рссстраціГіних внесків потенційних покупців та 
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Опїратор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за 
вирахуваї ням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на 
казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті;
Одгржувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по

Дніпропе 'ровськін. Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок иА 958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного 

внеску, паати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону 
розрахуніів за придбаний об’єкт приватизації -  адміністративне приміщення загальною 
площею 175,4 кв.м за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський (Добровеличківський) 
р-н, смт І  обровеличківка, вул. Центральна, 113).

Ра :унок Ц А748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску 
(за вирах званням плати за участь в електронному аукціоні)).

Ба зк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у 
Дніпропе ровській області.

Ко І за ЄДРПОУ 42767945.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт

перерахо »уються кощти).

Ре свізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 
потенцій зими покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розмішено за 
посилані ям: ЬПр8;//рго20гго.5а1е/іпРо/е1еІагоппі-піа](іапсЬікі-еі5-ргогоггоргосіа2Ьі-сЬс12.

Чг
розташування 
(Доброве

і місце проведення огляду об'єкта: у робочі дні з 
об'єкта приватизації: Кіровоградська

10.00 до 16.00 за місцем 
обл., Новоукраїнський

Фичківський) р-н, смт Добровеличківка, вул. Центральна, 113.
Контактна особа; представник балансоутримувача -  Лизун Алла Сергіївна, телефон 

095 504 4 7 26, адреса електронної пошти: Lyzunalla@ukr.net
Наіі менуваніїя особи організатора аукціону -  Регіональне відділення Фонду 

державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 
адреса: м Дніпро, вул. Центральна, 6.

Пре іставник організатора аукціону - Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Кіровогр ідській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропе тровській. Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м.
Кропиви щький, вул. Глинки, 2, адреса електронної пошти; kropyvnytskyi.spfu@ukr.net.
адреса ве 5-сайту; https://www.spfu.gov.ua.

Час
Від: [овідальна особа -  Восковщук Валентина Миколаївна, телефон для довідок:

(0522)33

5)
Д4т

роботи: понеділок -  четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45

24 00.

Технічні реквізити інфор.маційііого повідо.млення.
а і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта 

приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпроп( тровській. Запорізькій та Кіровоградській областях від 15.12.2022 №12/01-139.

У іікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
ЯАЗООІ -и А -20221118-09238 .

mailto:Lyzunalla@ukr.net
mailto:kropyvnytskyi.spfu@ukr.net
https://www.spfu.gov.ua


Період мі
- аукціоне м без умов -  аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від 

дати оголошення аукціону;
- аукціон )М із зниженням стартової ціни -  аукціоном за методом покрокового 

зниження старто] ої ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати 
оголошення аукц ону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропози цй та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій -  6 робочих днів від дати оголошення 
аукціону.

Мінімальї І
аукціону 5ез умов -  10,36 гривень;

- аукціону
- аукціону 

цінових пропозип

подальшого подаї

Місце пр<
системі «ПРОЗОР ^

иіі крок для:

з зниженням стартової ціни -  5,18 гривень;
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
й “  5,18 гривень;

- повтори )Г0 аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
ня цінових пропозицій -  5,18 гривень.

ведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 
О.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посі 
операторів елект) 
майданчик і з якиї і 
https://prozorro.sal

лання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на всб-сторінки 
онного майданчика, які мають право використовувати електронний 
и адміністратор уклав відповідний договір: 

d/info/elektrormi-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

https://prozorro.sal


Додаток 2 до листа РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградський 
областях
від . 12.2022 № 0і/2-01 -

Інформаційне повідомлення 
Регіоні льного відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запор зькій та Кіровоградській областях про продаж об'єкта малої приватизації-  

окремого майна - гаража загальною площею 43,32 кв.м 
за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, смт Добровеличківка,

вул. Поповича, 25

Мі с

1)

Об’єкт п 
IV

р-н, смт 
Н з

за ЄДРПЗ 
телефони 

В і.:

нформація про об’єкт приватизації, 
йменуваїіня об’єкта приватизації: гараж загальною площею 43,32 кв.м (далі -  
иватизації).
цезнаходження: Кіровоградська обл., Новоукраїнський (Добровеличківський)* 

4іобровеличківка, вул. Поповича, 25.
ва та контактні дані балансоутримувача: Східний офіс Держаудитслужби (код 
У 40477689), адреса; м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 22, корпус 2, 

(056) 722-22-71.
омості про о б ’єкт (нерухоме майно);

Назва Адреса
розташу

вання

Загальна 
площа, 

м кв.

Реєстраційний
номер

Функці
ональне
викори
стання

Підстава 
виникнення 

права власності

Форма 
власності 

та власник

Гараж Кірово- 43,32 707606635217 1242.1 Витяг 3 Держав- Державна,
загальної ) градська Г аражі НОГО реєстру Державна
площею обл., наземні речових прав на аудиторов
43,32 КВ.1І Новоукра нерухоме майно ка служба

їнський про реєстрацію України,
(Доброве права власності (код за
личківськ від 25.10.2018, ЄДРПОУ
ий)* р-н. індексний 40165856)
смт До- номер витягу;
бровелич 142610251
ківка.
вул. Попо
вича, 25

зги н
ліквідацію 
якого увій и

о з постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та 
зайонів» Добровеличківський район ліквідовано та утворено Новоукраїнський район, до складу 
ла, в тому числі, територія Добровеличківської селищної територіальної громади.

О )’єкт приватизації - гараж загальною площею 43,32 кв.м; рік побудови - 2001. 
Фундамент цегляний; стіни цегляні; покрівля щиферна; перекриття - дерев’яно-балочне; 
підлога ( етонна.

3< мельна ділянка під Об’єктом приватизації окремо не виділена.

С ганом на 01.12.2022 Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Д ата та час проведення аукціону: 12 січня 2023 року.
Г ісля опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система 

автоматі чно встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.



Щ( >

Кінцевий
зниженням стартр 
електронного ауі: 
ЗО хвилин дня. 

Кінцевий 
покрокового знй 
встановлюється 
окремо з 16 го 
аукціону.

строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із 
вої ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 
ціону окремо в проміжку часу з 19 години ЗО хвилин до 20 години 
передує дню проведення електронного аукціону, 

строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за меюдом  
жеиня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
:лектронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
ни 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронногоал

3) Інформ щія про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.
Приватиза ця Об'єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Законів України 

«Про приватизаці ю державного і комунального майна» (із змінами), «Про внесення змін до 
деяких законодавтих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах 
воєнного стану т і економічного відновлення держави». Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

Покупець ' )б ’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 
8 Закону України :<Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

ІЗ

Стартова
- аукціону )б
- аукціону
- аукціону 

цінових пропозицій
- повторі о 

подальшого подат 
зниження стартов )і 
відбувся, у випаді а 
«Про приватизаці^з 
урахування ПДВ)

ііна об’єкта для:
ез умов -  260,92 гривень (без урахування ПДВ); 
зниженням стартової ціни -  130,46 гривень (без урахування ПДВ); 

за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
-  130,46 гривень (без урахування ПДВ);

го аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
ня цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не 
X, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України 
державного і комунального майна» (із змінами)) -  130,46 гривень (без

На остаточ

t  ез 
і

Розмір гар І
- аукціону
- аукціону
- аукціону 

цінових пропозицій
- повторне 

подальшого подан і
Для об’єкт; І 

відбулися, у вип 
України «Про 
встановлюється в

- 50 відсотк
- зо

оприлюднюється

при 1

розмі з

ну ціну продажу нараховується ПДВ.

нтійного внеску для: 
умов -  52,18 гривні (без урахування ПДВ); 

зниженням стартової ціни -  26,09 гривень (без урахування ПДВ);
: а методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

-  26,09 гривень (без урахування ПДВ); 
го аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
я цінових пропозицій -  26,09 гривень (без урахування ПДВ). 
приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не 

фцках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону 
атизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску 
озмірі, який є більшим: 
в стартової ціни об’єкта малої приватизації;
ів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому 

І [формаційне повідомлення.

Розмір реє :
0,2 мінімальної за

граційного внеску: до 31.12.2022 
рЬбітної плати станом на 01.01.2023.

4) Додаткої 
Найменувар 

номери банківсь

1 300,00 гривень; з 01.01.2023

ки

а інформація.
ня та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, 
X та казначейських рахунків за стандартом І BAN у національній та



іноземнії валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків 
гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та 
проведеї ня переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оі :ератор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за 
вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на 
казначей :ькі рахунки за такими реквізитами: 

в національній валюті:
Оі ержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок: иА 958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного 

внеску, І лати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону 
розрахуй сів за придбаний об’єкт малої приватизації -  гараж загальною площею 43,32 кв.м за 
адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський (Добровеличківський) р-н,
емт Добр )величківка, вул. Поповича, 25).

Ра хунок: и Л 748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску 
(за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

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

К( д за ЄДРПОУ 42767945.
П| означення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт

перерахозуються кощти).

Ре ^візити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 
потенцій зими покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розмішено за
посиланцям: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кіровогр 
вул. Попе 

К
(095) 504 

Н і

майна У : 
м. Дніпре 

Hpeji 
Кіровогр 
Дніпропе г 
Кропивні 

Ча: 
ВіЬ

(0522)33

Чгс і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: 
ідська обл., Новоукраїнський (Добровеличківський) р-н, емт Добровеличківка, 
вича, 25.

еінтактна особа: представник балансоутримувача -  Лизун Алла Сергіївна, телефон 
47 26, адреса електронної пошти: Lyzunalla@ukr.net.
йменування організатора аукціону -  Регіональне відділення Фонду державного 
раїни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: 
, вул. Центральна, 6.
ставник організатора аукціону - Управління забезпечення реалізації повноважень у 

гдській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
ровській. Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. 
цький, вул. Глинки, 2. адреса веб-сайту: https://www.spfu.gov.ua. 

роботи: понеділок -  четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45. 
повідальна особа -  Восковщук Валентина Миколаївна, телефон для довідок: 

24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi.spfu@ukr.net.

5) ІГехнічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта 

приватизі ції: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропе гровській. Запорізькій та Кіровоградській областях від 16.12.2022 №12/01-141.

Угікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: 
КА8001-ІІА-20221123-82135.

П( ріод між:
гукціоном без умов -  аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від 

дати оголрщення аукціону;

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
mailto:Lyzunalla@ukr.net
https://www.spfu.gov.ua
mailto:kropyvnytskyi.spfu@ukr.net


зниження старто^ 
дати оголошення 

' аукціоно|і 
цінових пронози 
ціни та подальшр 
аукціону.

" аукціонам 13 зниженням стартової ціни -  аукціоном за методом покрокового 
ої ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від 
аукціону;

за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
ий та повторним аукціоном за методом покроковоіо зниження стартової 
го подання цінових пропозицій -  6 робочих днів від дати оголошення

Мінімальний крок для:
аукціону 5ез умов -  2,61 гривні;
аукціону з зниженням стартової ціни -  1,30 гривня;

' аукціону 
цінових пропозиїжй

за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
1 3 0  гривня;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подаї ;ня цінових пропозицій -  ІЗО гривня.

РРО.
Місце пр

системі «ПРОЗО
Єдине посЬ 

операторів елект ? 
майданчик і з яки|4 
https://prozorro.sal

•ведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій 
.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

лання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки 
онного майданчика, які мають право використовувати електронний 
и адміністратор уклав відповідний договір: 
/info/elektronni-majdanchiki“ets-prozorroprodazhi-cbcl2.

https://prozorro.sal

