Витяг з наказу ФДМУ від 27.12.2018 № 1637

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКІВ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ У 2019 РОЦІ»
ПЕРЕЛІК
окремого майна, що підлягає приватизації у 2019 році
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача або
зберігача, код ЄДРПОУ

Нежитлова будівля –
адміністративний будинок,
загальною площею 195,9 кв. м

Тернопільська область,
Козівський район, смт. Козова,
вул. Грушевського, 19

Головне управління статистики у
Тернопільській області, код за
ЄДРПОУ 02362374

Орган управління

Державна служба статистики
України

ПЕРЕЛІК
державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі
об’єднання майна різних форм власності, приватизацію яких розпочато у 2018 році
Код
ЄДРПОУ
00306650

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

ВАТ «Тернопільське об’єднання
«Текстерно»

м. Тернопіль,
вул. Текстильна,
18

Статутний капітал,
грн.
48 709 520,00

Державна
частка, %
25,0000

Орган управління
Регіональне відділення ФДМУ по
Тернопільській області

ПЕРЕЛІК
єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду
Код
ЄДРПОУ
14311712
14044113

Назва об’єкта
Державне підприємство «Український світлотехнічний інститут»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства Тернопільське
державне авіаційне підприємство «Універсал-Авіа»

Адреса об’єкта
м. Тернопіль, вул. Бродівська,
44 а
м. Тернопіль, Підволочиське
шосе, аеропорт

Орган управління
Регіональне відділення ФДМУ по
Тернопільській області
Міністерство інфраструктури
України

ПЕРЕЛІК
окремого майна, приватизацію якого розпочато у 2018 році
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача або зберігача, код
ЄДРПОУ
Головне управління статистики у Тернопільській
області, код ЄДРПОУ 02362374

Орган управління

Окреме майно – нежитлові приміщення гаражів
(літера «Б») загальною площею забудови 39,4
кв.м
Окреме майно – нежитлова будівля хлораторної
загальною площею 67,3 кв.м

48600, Тернопільська
обл., м. Заліщики, вул.
О. Ольжича, 5а/1
Тернопільська обл., м.
Бучач, вул. Тичини,
будинок 3 «Х»

Під’їзна залізнична колія станції Кременець
загальною довжиною 1800 м (ходова-вантажна
колія № 17 довжиною 1424 м (від стрілочного
переводу № 205, через стрілки № 207, 209, 211,
до упору); вантажна колія № 18 довжиною 376 м
(від стрілочного переводу № 211 до межі)), яка в
процесі приватизації не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Кременецький міжрайпостач»
Котельне приміщення загальною площею 61,8
кв.м, що знаходиться в будівлі гаражі

Тернопільська обл.,
Кременецький р-н, м.
Кременець, вул.
Березина, 77к

Ліквідований згідно ухвали суду від 06.05.2016 у
справі № 10/Б- 966 з 06.05.2016. Державна
реєстрація припинення юридичної особи у зв’язку з
визнанням її банкрутом 24.05.2016 (Витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань від
03.09.2018 № 1004380080)

Тернопільська обл.,
м. Монастириська, вул.
Сагайдачного, 3а
Тернопільська обл.,
м. Монастириська, вул.
Сагайдачного, 3б

Відділ економічного та агропромислового розвитку
Монастириської районної державної адміністрації,
код ЄДРПОУ 42100455
Відділ економічного та агропромислового розвитку
Монастириської районної державної адміністрації,
код ЄДРПОУ 42100455

Гараж загальною площею 64,5 кв.м, що
знаходиться в будівлі гаражі

Державна служба
статистики України

ВАТ «Бучацький цукровий завод», код ЄДРПОУ
00373095

Регіональне
відділення ФДМУ
по Тернопільській
області
Регіональне
відділення ФДМУ
по Тернопільській
області

Тернопільська
обласна державна
адміністрація
Тернопільська
обласна державна
адміністрація

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів, приватизацію яких розпочато у 2018 році
Назва об’єкта
Очисні споруди в м. Бережани у складі:
• адміністративно-побутовий та
виробничо-допоміжний корпус з теплим
переходом (літ. «А»);

Адреса об’єкта
Тернопільська обл., м.
Бережани, вул. Л. Українки,
33;

Назва балансоутримувача або зберігача, код
ЄДРПОУ
Управління капітального будівництва
Тернопільської обласної державної адміністрації,
код ЄДРПОУ 02362374

Орган управління
Тернопільська обласна
державна адміністрація

• споруда решіток (літ. «Б»);
• котельня (літ. «В»);
• хлораторна (літ. «Г»);
• блок фільтрів та
• піскові бункери (ІІІ);
Тернопільська обл., м.
• будівля очисних споруд, підвал (літ. «А»); Бережани, вул. Січових
• будівля очисних споруд (літ. «Б»)
Стрільців, 73

