додаток до « Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

відомості
приватизації
№ 43-44 (1167-1168)

у номері
ФДМУ повідомляє

1

3

4

4
8
9

Наказ ФДМУ від 18.05.2018
№ 670 «Про внесення
змін до наказу Фонду
державного майна України
від 27 березня 2018 року
№ 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Перелік державних пакетів
акцій (часток) господарських
товариств та інших
господарських організацій
і підприємств, заснованих
на базі об’єднання майна
різних форм власності
Перелік єдиних майнових
комплексів державних
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засновано у вересні 1993 року

30 травня 2018 року

офіційне видання фдму

фонд державного майна України повідомляє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.05.2018
м. Київ
№ 670
Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України
від 27 березня 2018 року № 447 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про приватизацію державного і комунального майна»
НАКАЗУЮ:
1. Внести до додатка 1 «Перелік державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших
господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності»,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року № 447, такі зміни:
1) доповнити розділ «Апарат Фонду» такою позицією:
16464888 АТ «Укрпапірпром»
м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 19
12405054,25
99,9533 Апарат Фонду
2) у розділі «Регіональне відділення по Тернопільській області» позицію:
22607719 ПАТ «Тернопільський
м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6
25888000,00
96,1862
радіозавод «Оріон»
викласти у такій редакції:
22607719 АТ «Тернопільський
радіозавод «Оріон»

м. Тернопіль, вул.15 Квітня, 6

25888000,00

96,1290

14312499

ПрАТ «Машинобудівний
завод «Аметист»

Херсонська обл., м. Олешки,
вул. Промислова, буд. 1

Херсонська обл., м. Олешки,
вул. Промислова, буд. 1

3 214 900,00

7 957 700,00

28,0258

49,5687

Регіональне відділення по Тернопільській області

Регіональне відділення в Херсонській
області, Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі
Регіональне відділення в Херсонській
області, Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі

2. Внести до додатка 2 «Перелік єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних
підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду», затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 27 березня 2018 року № 447, такі зміни:
1) доповнити розділ «Апарат Фонду» такими позиціями:
05516406
Єдиний майновий комплекс державного підпри- м. Львів, вул. ТерноМіністерство регіонального розвитку,
ємства «Львівський науково-дослідний і проекпільська, 10
будівництва та житлово-комунального
тний інститут «ЛьвівбудмНДІпроект»
господарства
35829997
Державне підприємство «Науково-дослідна
м. Київ, вул. Велика
Міністерство регіонального розвитку,
виробничо-технічна агенція «Стратегія регіональ- Житомирська, 9
будівництва та житлово-комунального
ного розвитку»
господарства
14257599
Єдиний майновий комплекс Державного підпри- м. Чернівці, вул. Русь- Регіональне відділення по Чернівецьємства «Особливе конструкторське бюро «Рута» ка, 248л
кій області
Єдиний майновий комплекс колишнього держав- м. Київ, вул. Аеродром- Регіональне відділення по м. Києву
ного торговельного підприємства «ГУДОК»
на, 14
2) доповнити розділ «Регіональне відділення по Вінницькій області» такою позицією:
00692239 Єдиний майновий комплекс державного підпри- Вінницька обл., Тульчинський
Міністерство аграрної політики
ємства «Тульчинське виробниче підприємство р-н, с. Неснерварка, вул. Леон- та продовольства України
по племінній справі в тваринництві»
товича, 62
3) доповнити розділ «Регіональне відділення по Волинській області» такими позиціями:
00692386 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Волинська обл., Луцький Міністерство аграрної політики
«Волинське обласне сільськогосподарське виробниче р-н, смт Рокині, вул. Стол- та продовольства України
підприємство по племінній справі у тваринництві»
бова, 2
05281529 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Волинська обл., м. Ковель, Міністерство аграрної політики
«Волинська станція луківництва»
вул. Ватутіна, 69
та продовольства України
4) доповнити розділ «Регіональне відділення по Дніпропетровській області» такими позиціями:
00693233
00693227
04605711

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Апостолівське підприємство по племінній
справі у тваринництві»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Софіївське підприємство по племінній
справі в тваринництві»
Державне підприємство «Проектний інститут «Дніпродзержинськцивільпроект»

Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, м. Апостолове,
вул. Каманіна, 1
Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Вакулове, вул. 40
років Перемоги, 2
Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Запорізька, 20а

Міністерство аграрної політики
та продовольства України
Міністерство аграрної політики
та продовольства України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства

5) у розділі «Регіональне відділення по Донецькій області»: позицію:
Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден», що
Донецька обл., м. Ма- Міністерство інфраорендується ТОВ МА «ТРАНСФЛОТ»
ріуполь, пр. Луніна, 42 структури України
викласти в такій редакції:
Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден»

Донецька обл., м. Маріуполь, пр.
Луніна, 42

Міністерство інфраструктури України

доповнити такою позицією:
20314278 Єдиний майновий комплекс державного комерційного
Донецька обл., м. Мирноград,
торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування» мікрорайон Молодіжний, 58

00854995

Регіональне відділення по Миколаївській області
Єдиний майновий комплекс державного підМиколаївська обл., МиколаївМіністерство аграрної політики
приємства «Племрепродуктор «Степове»
ський р-н, с. Степове
та продовольства України

11) доповнити розділ «Регіональне відділення по Одеській області» такою позицією:
24971375 Єдиний майновий комплекс дер- Одеська обл., Овідіопольський
Державна служба України з питань регуляторжавного підприємства «ТВК»
р-н, смт Авангард, вул. Базова, 21 ної політики та розвитку підприємництва
12) доповнити розділом такого змісту:
Регіональне відділення по Полтавській області
21049938 Єдиний майновий комплекс державного підприємства
м. Полтава,
Міністерство аграрної політики та продо«Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної вул. Сапіго, 1 вольства України
та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»
02497967 Державне підприємство «Державний проектний інститут м. Полтава,
Міністерство регіонального розвитку, будів
містобудування «Міськбудпроект» (м. Полтава)
вул. Гоголя, 25 ництва та житлово-комунального господарства
13) доповнити розділом такого змісту:

Регіональне відділення по Тернопільській області

3) у розділі «Регіональне відділення в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі» позиції:
30704866 ПАТ «Виробництво
Херсонська обл., м. Олешки,
3 214 900,00
28,0258 Регіональне відді«Технік»
вул. Промислова, буд. 1
лення в Херсонській
області, Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі
14312499 ПАТ «Машинобудівний
Херсонська обл., м. Олешки,
7 957 700,00
49,5687 Регіональне віддізавод «Аметист»
вул. Промислова, буд. 1
лення в Херсонській
області, Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі
викласти в такій редакції:
30704866 ПрАТ «Виробництво
«Технік»

10) доповнити розділом такого змісту:

Регіональне відділення
по Донецькій області

00729646

Регіональне відділення по Сумській області
Єдиний майновий комплекс Державного насін
Сумська обл., Конотопський р-н, Міністерство аграрної політиницького сільськогосподарського підприємства
с. Вирівка, вул. Шевченка, 2
ки та продовольства України
«Вирівське»

14) доповнити розділом такого змісту:
Регіональне відділення по Тернопільській області
14311712 Державне підприємство «Український світло- м. Тернопіль, вул. БродівМіністерство економічного розвитку і
технічний інститут»
ська, 44а
торгівлі України
15) доповнити розділ «Регіональне відділення по Харківській області» такою позицією:
05453692 Єдиний майновий комплекс колишнього Харківського м. Харків, майдан 1 ТравМіністерство аграрної політики
державного сільськогосподарського іподрому
ня, 2
та продовольства України
16) доповнити розділ «Регіональне відділення по Черкаській області» такою позицією:
34675640 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Черкаська обл., м. Ватутіне,
Регіональне відділення
«Ватутінське вантажно-транспортне управління»
вул. Лейтенанта Кривошеї, 113 по Черкаській області
17) у розділі «Регіональне відділення по Чернівецькій області»: виключити таку позицію:
14257599 Єдиний майновий комплекс Державного підпри- м. Чернівці, вул. Руська, 248л
Регіональне відділення по Черємства «Особливе конструкторське бюро «Рута»
нівецькій області
доповнити такою позицією:
22849629 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торговий дім «Буковинська горілка»

м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 4-А

Регіональне відділення по Чернівецькій області

18) у розділі «Регіональне відділення по м. Києву»: виключити таку позицію:
Єдиний майновий комплекс колишнього державного м. Київ, вул. Аеродромна, 14
Регіональне відділення
торговельного підприємства «ГУДОК»
по м. Києву
доповнити такими позиціями:
30518866 Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Державний резервний насіннєвий фонд України»
21537419 Державне підприємство «Розрахунковий центр
послуг»
13670251 Державне підприємство «Укрархбудінформ»
25202325 Державне підприємство «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій»
30251613 Державне підприємство «Науково-технічний центр
оцінки відповідності у будівництві «Будцентр»
36946596 Державне підприємство «Центр будівельного та
енергоефективного інжинірингу»

м. Київ, вул. Саксаганського, 1
м. Київ, просп.
Возз’єднання, 15/17
м. Київ, бульв. Лесі
Українки, 26
м. Київ, вул. Тургенєвська, 38
м. Київ, вул. Віталія
Шимановського, 2/1
м. Київ, вул. Велика
Житомирська, 9

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

3. Внести до додатка 3 «Перелік окремого майна», затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 27 березня 2018 року № 447, такі зміни:
1) у розділі «Регіональне відділення по Вінницькій області»: позицію:
Група інвентарних об’єктів: будівля майстерні по ремонту тракторів
Вінницька обл., Трос- ТОВ «Агрофірма Регіональне
площею 111 м2, патоковий резервуар площею 29,1 м2, будівля 2-го
тянецький р-н, с. Нова «Ободівський цу- відділення по
КП площею 18,3 м2, будівля старої контори цегельного заводу площею Ободівка, вул. Приза- кор», код ЄДРПОУ Вінницькій
17,5 м2, агрегат для нарізки цегли, цегельно-розподільний агрегат, що водська, 1
32885163
області
не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод»
викласти у такій редакції:
Будівля майстерні по ремонту тракторів площею 111,0 м2, що
не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий
завод», код ЄДРПОУ 00371742
Будівля КП2 площею 18,3 м2, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», код ЄДРПОУ
00371742
доповнити такими позиціями:
Нежитлова будівля їдальні літ. А загальною
площею 256,4 м2 з вхідними майданчиками
Будівля їдальні літ. А, веранда літ. а, прибудова літ. а1 загальною площею 156,5 м2

Вінницька область, Тростянецький
Відсутній Регіональне відрайон, с. Нова Ободівка, вул. Призаділення по Він
водська, 24-г
ницькій області
Вінницька область, Тростянецький
Відсутній Регіональне відрайон, с. Нова Ободівка, вул. Призаділення по Він
водська, 24-б
ницькій області

Вінницька обл., м. Тульчин,
вул. Пестеля, 65а

ТОВ «Будівельник», код
ЄДРПОУ 30806734

Вінницька обл., м. Шаргород,
вул. Героїв Майдану, 288

ПрАТ «Шаргородське
АТП-10528», код ЄДРПОУ
13335481
Одноповерхова будівля лазні загальною
Вінницька обл., Хмільницький р-н, Жданівська сільська рада,
площею 146,3 м2
с. Качанівка, вул. Кошового, 16
код ЄДРПОУ 04331633
Будівля їдальні літ. «А» загальною площею Вінницька обл., Погребищенський Сніжнянська сільська
2
428,4 м з підвалом літ. «п/А», входом в
р-н, с. Сніжна, вул. Шкільна, 4
рада, код ЄДРПОУ
підвал літ. «в/п», ґанками
04327790
Будівля лазні з тамбуром та вхідним май- Вінницька обл., Піщанський р-н, ПрАТ «Сад України», код
данчиком загальною площею 176,3 м2
с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4 ЄДРПОУ 00414316

Регіональне відділення
по Вінницькій області
Регіональне відділення
по Вінницькій області
Регіональне відділення
по Вінницькій області
Регіональне відділення
по Вінницькій області
Регіональне відділення
по Вінницькій області

2) доповнити розділ «Регіональне відділення по Волинській області» такими позиціями:
Будівля компресорного цеху ліквідова- 44101, Волинська обл.,
ТОВ «Базальт» (перереєстроване з
Регіональне відділення
ної газокомпресорної станції (ГКС-3) смт Ратне, вул. ШевВАТ «Ратногазбуд»), код ЄДРПОУ
по Волинській області
загальною площею 1721,3 м2
ченка, 57
13346680
Приміщення адміністративно45300, Волинська обл.,
ВП «Західно-Українська виконавча
Міністерство енергетики
побутового комбінату загальною пло- Іваничівський р-н, с. Гри- дирекція з ліквідації шахт» ДП «ОК»
та вугільної промислощею 3718,3 м2, літер «А-2»
бовиця, вул. Миру, 61
«Укрвуглереструктуризація», код
вості України
ЄДРПОУ 39257791



6) доповнити розділ «Регіональне відділення по Закарпатській області» такою позицією:
14313174 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослід- м. Ужгород, вул. Сергія Закарпатська обласна
не конструкторське бюро машинобудування»
Мартина, 4
державна адміністрація
7) доповнити розділ «Регіональне відділення по Запорізькій області» такою позицією:
32343302 Єдиний майновий комплекс державного підпри- м. Запоріжжя, вул. ПатріотичМіністерство економічного
ємства «Державний інститут по проектуванню про- на, 74а
розвитку і торгівлі України
мислових підприємств»
8) доповнити розділ «Регіональне відділення по Київській області» такою позицією:
14277337 Єдиний майновий комплекс державного підприКиївська обл., м. Бровари, Міністерство аграрної політики
ємства «Українська виробничо-наукова лабораторія
вул. Кутузова, 77
та продовольства України
імуногенетики»
9) доповнити розділ «Регіональне відділення по Львівській області» такою позицією:
31803446 Єдиний майновий комплекс державного Львівська обл., Мостиський р-н,
Міністерство аграрної політики та
підприємства «Ліктрави»
м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 121
продовольства України

Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46

2

відомості
приватизації

позиції:
Група інвентарних об’єктів: прохідна площею 73,2 м2, адмінкорпус
площею 1919,0 м2 (в т.ч. склад,
їдальня, овочевий цех), будівля
колишнього клубу площею 225,9 м2,
металева ємність 400 м3
Будинок для сезонних працівників
площею 633,3 м2 з вхідними майданчиками, входами в підвал
Будівля лазні літ. А з прибудовами літ. 1, а1 загальною площею
148,0 м2 та сходовими площадками
а2, а3, а4
Будівля лазні загальною площею
89,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «ім. 1-го Травня»
Будівля гаража літ. А загальною
площею 45,9 м2

Продовження таблиці

Вінницька обл., м. Тульчин,
вул. Заводська, 2

Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Миколаївка,
вул. Л. Українки, 26
Вінницька обл., м. Ямпіль,
вул. Замостянська, 61

ТОВ «ТульчинРВ ФДМУ по Він
ський консервний ницькій області
завод»,
код ЄДРПОУ
33444908
Відсутній

РВ ФДМУ по Він
ницькій області

Ямпільська міська РВ ФДМУ по Він
рада, код ЄДРПОУ ницькій області
03772660

Вінницька обл., Літинський р-н, с. Осолинка,
вул. Шевченка,1Б
Вінницька обл., Вінницький
р-н, с. Зарванці, вул. Зарічна, гараж № 97

викласти у такій редакції:
Група інвентарних об’єктів: проВінницька обл., м. Тульчин,
хідна площею 73,2 м2, адмінкорпус вул. Заводська, 2
площею 1919,0 м2 (в т.ч. склад,
їдальня, овочевий цех), будівля
колишнього клубу площею 225,9 м2,
металева ємність 400 м3
Будинок для сезонних працівників Вінницька обл., Піщанплощею 633,3 м2 із вхідними май- ський р-н, с. Миколаївка,
вул. Л. Українки, 26
данчиками, входами в підвал
Будівля лазні літ. А з прибудоваВінницька обл., м. Ямпіль,
ми літ. а, а1 загальною площею
вул. Замостянська, 61
148,0 м2 та сходовими площадками
а2, а3, а4
Будівля лазні загальною площею
Вінницька обл., Літин89,4 м2, що не увійшла до статутно- ський р-н, с. Осолинка,
го капіталу СВАТ «ім. 1-го Травня» вул. Шевченка,1Б
Будівля гаража літ. А загальною
Вінницька обл., Вінницький
площею 45,9 м2
р-н, с. Зарванці, вул. Зарічна, гараж № 97

Осолинська
сільська рада, код
ЄДРПОУ 04326448
ПрАТ «Вінницяриб
госп», код ЄДРПОУ
00476576

РВ ФДМУ по Він
ницькій області
РВ ФДМУ по Він
ницькій області

ТОВ «Тульчинський
консервний завод», код ЄДРПОУ
33414908

Регіональне відділення по Він
ницькій області

ПрАТ «Сад України», код ЄДРПОУ
00414316
Ямпільська міська
рада, код ЄДРПОУ
03772660

Регіональне відділення по Він
ницькій області
Регіональне відділення по Він
ницькій області

Осолинська сільська
рада, код ЄДРПОУ
04326448
ПрАТ «СП
«Вінницярибгосп», код
ЄДРПОУ 00476576

Регіональне відділення по Він
ницькій області
Регіональне відділення по Він
ницькій області

3) у розділі «Регіональне відділення по Дніпропетровській області»: виключити
такі позиції:
Приміщення гаража № 1 в літ. В-1 пло- м. Дніпро, вул. Ма- Національний банк України, Національний
щею 140,1 м2
линовського, 66
код ЄДРПОУ 00032106
банк України
Приміщення гаражів № 2, 3, 4, 5 в літ. В-1 м. Дніпро, вул. Ма- Національний банк України, Національний
2
площею 271,9 м , ,
линовського, 66
код ЄДРПОУ 00032106
банк України
Будівля гаража літ. Б-2 загальною плом. Дніпро, вул. Ма- Національний банк України, Національний
щею 1106,7 м2 з ґанками літ. б, б1
линовського, 66
код ЄДРПОУ 00032106
банк України
доповнити такими позиціями:
Нежитлова будівля (літ. А-4)
Дніпропетровська обл.,
загальною площею 1849,7 м2 з
м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2А
огорожею та замощенням
Нежитлова будівля літ. А-1, з підДніпропетровська обл.,
валом літ. А п/д, загальною площею м. Кривий Ріг, вул. Січе
141,6 м2, навісом літ. а
славська (Кремлівська), 10б
Будівля овочесховища літ. А-1, з при- м. Дніпро, просп. Свобобудовами – літ. А’-1, А2-2, загальною ди, 187Б
площею 1083,4 м2, вентшахтою літ.
а’-1, ґанком літ. а, навісами – літ. А’,
Б, воротами – № 1, № 2
Будівля готелю «Рассвет» літ. А-7, 49000, м. Дніпро, вул. ІваА’-2, А2-2, А’’’, а, а-1 загальною
на Акінфієва, (колишня
Фучика), 30
площею 11650,7 м2
Гараж цегляний загальною площею
21,3 м2
Будівля майстерень літ. Е-2 площею 1353,8 м2
Будівля гаражів літ. Ж-1 площею
78,7 м2
Будівля їдальні № 16 на 100 місць
загальною площею 1046,7 м2,
що не увійшла до статутного
капіталу ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат»
Нежитлова будівля зерноскладу
літ. А-1 з ґанком літ. а загальною
площею 486,6 м2
Будівля їдальні № 15 на 100 місць
загальною площею 556,6 м2, що не
увійшла до статутного капіталу ПАТ
«Південний гірничо-збагачувальний
комбінат»
Комплекс будівель обчислювального центру у складі: адміністративна
будівля літ. А2 – 2 на І поверсі поз.
1-31, на ІІ поверсі поз. 32-48 загальною площею 854,9 м2, будівля
гаража літ. Б-2 загальною площею
1106,7 м2, ґанки літ. б, б1,гараж
літ. В-1 загальною площею
412,0 м2, будівля сторожки літ. Е,
е’, е", навіси літ. И, З, Ж, огорожі
та споруди №№ 1, 2, 3, 4, частина
5, 7, частина мостіння – І

ПрАТ «Північний ГЗК», Регіональне віддікод ЄДРПОУ 00191023 лення по Дніпропетровській області
ПАТ «Криворізький за- Міністерство еколізорудний комбінат», номічного розвитку
код ЄДРПОУ 00191307 і торгівлі України
ПАТ «Євраз – Дніпро- Регіональне віддіпетровський металення по Дніпропелургійний завод», код тровській області
ЄДРПОУ 05393056

ДП «Управління справами Фонду державного майна України», код
ЄДРПОУ 39950170
Дніпропетровська обл.,
Головне управління
м. Апостолове, вул. Цен- статистики у Дніпропетральна (Леніна), 63
тровській області
Дніпропетровська обл.,
Головне управління
м. Кривий Ріг, просп.
статистики у ДніпропеГероїв-підпільників (Дзер- тровській області
жинського), 1е
Дніпропетровська обл.,
Головне управління
м. Кривий Ріг, просп.
статистики у ДніпропеГероїв-підпільників (Дзер- тровській області
жинського), 1ж
50026, ДніпропетровПАТ «Південська обл., м. Кривий
ний гірничоРіг, вул. Переяславська, збагачувальний комбуд. 2б
бінат», код ЄДРПОУ
00191000
Дніпропетровська обл.,
Софіївське міжрайонне
Криворізький р-н,
управління водного
с. Садове (с. Леніна),
господарства
вул. Центральна, 59-Б
50026, ДніпропетровПАТ «Південська обл., м. Кривий Ріг, ний гірничовул. Широківське шосе
збагачувальний ком(Широківське шосе),
бінат», код ЄДРПОУ
буд. 148а
00191000
м. Дніпро, вул. Малинов- Національний банк
ського, 66
України, код ЄДРПОУ
00032106

Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Державна служба
статистики України
Державна служба
статистики України
Державна служба
статистики України
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Державне агентство водних ресурсів України
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Національний банк
України

4) доповнити розділ «Регіональне відділення по Донецькій області» такими позиціями:
Нежитлові приміщення
84393, Донецька обл., м. Крама- ТОВ «Агрофірма Сте- Регіональне від№№ 1-9 загальною площею торськ, смт Шабельківка, вул. Ві- пове», код ЄДРПОУ
ділення по Доне2
97,9 м (колишня лазня)
льямса, 1
00848664
цькій області
Бокс № 1, П-1 на території
84792, Донецька обл., БахмутВуглегірська ТЕС ВП Міністерство
автотранспортного виробни- ський р-н, м. Світлодарськ,
ПАТ «Центренеренергетики та
чого об’єднання загальною
вул. Енергетиків, буд. 101
го», код ЄДРПОУ
вугільної промисплощею 1440,0 м2
00131245
ловості
Бокс № 2, О-1 на території
84792, Донецька обл., БахмутВуглегірська ТЕС ВП Міністерство
автотранспортного виробни- ський р-н, м. Світлодарськ,
ПАТ «Центренеренергетики та
чого об’єднання загальною
вул. Енергетиків, буд. 101
го», код ЄДРПОУ
вугільної промисплощею 1031,9 м2
00131245
ловості
Нежитлова будівля літ. «А-1» 85372, Донецька обл., Покров- КСП «СелидівРегіональне відз прибудовами та ґанком
ський р-н, с. Новоєлизаветівка, ське, код ЄДРПОУ
ділення по Доне(інв. № 26)
вул. Широка, буд. 86А
00848196
цькій області
5) у розділі «Регіональне відділення по Житомирській області»: позицію:
Нежитлова будівля колишньої
Житомирська обл., Єміль- ДП ПМК -158 ВАТ
Регіональне відлазні на 20 місць (літ. А) загаль- чинський р-н, с. Степанів- «Житомирводбуд», код ділення по Житоною площею 244,0 м2
ка, вул. Рад, 133/Л
ЄДРПОУ 01036804
мирській області
викласти у такій редакції:
Нежитлова будівля колишньої Житомирська обл., Ємільлазні на 20 місць (літ. А) зачинський р-н, с. Степанівгальною площею 244,0 м2
ка, вул. Рад, 133/Л

ДП ПМК -155 ВАТ
«Житомирводбуд», код
ЄДРПОУ 01036804

Регіональне відділення по Житомирській області

Група інвентарних об’єктів у складі: гребля
(позиція за планом І) площею 982,80 м2;
відстійник первинний (позиція за планом І)
площею 7,2 м2; пісколовка горизонтальна
з пропускною здатністю 20 л/с площею
2 м2; будівля хлораторної установки з
двома біофільтрами відстійників (літ. А),
площею 25 м2; нагірна канава № 1 над
зрівняльною шахтою (позиція за планом
№ 1) площею 132,0 м2; нагірна канава
№ 2 нижче рівня зрівняльної шахти (позиція за планом № 2) площею 132,0 м2;
кювет над будівлею дросельних затворів
(позиція за планом № 3) довжиною 45,0
пог. м; відстійник будівлі ГЕС (позиція за
планом № 1) площею 4,0 м2; відвідний
клапан (позиція за планом № 1) площею
827,2 м2; аварійний скид з колекторного
приміщення (позиція за планом № ІІІ)
площею 30,0 м2; намулові площадки (позиція за планом І-ІІІ) в кількості 3 штук по
19,6 м2 кожна загальною площею 58,8 м2;
будівля біофільтра з двома радіальними
відстійниками (літ. Б), площею 53,9 м2;
будівля хлораторної установки (літ. А),
площею 21,4 м2; міст через швидкотік
площею 75,7 м2; сарай біля клубу ТРГЕС
(літ. А-1), площею 52,5 м2

Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Вільшани,
231 «А»; Закарпатська обл.,
Хустський р-н, с. Противень, 760; Закарпатська обл.,
Хустський р-н, с. Противень,
747 «Е»; Закарпатська обл.,
Хустський р-н, с. Противень,
747 «Є»; Закарпатська обл.,
Хустський р-н, с. Противень,
747 «Ж»; Закарпатська обл.,
Хустський р-н, с. Противень,
747 «Г»; Закарпатська обл.,
Хустський р-н, с. Противень,
747 «В»; Закарпатська обл.,
Хустський р-н, с. Противень, 747
«Д»; Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень, 732 «а»

ПрАТ «Закарпаттяобленерго»,
код ЄДРПОУ
00131529

Міністерство
енергетики та
вугільної промисловості
України

16) у розділі «Регіональне відділення по Сумській області»: позицію:
Група інвентарних об’єктів у складі: літній будинок Сумська обл., Тростянець- Відсутній Регіональне відвідпочинку з прибудовами, А, а-а3, загальною
кий р-н, Зарічненська сільділення по Сумплощею 64,5 м2; літній будинок відпочинку з при- ська рада, масив «Заплава
ській області
річки Ворскла», 3 та 3А
будовами, Б, б, б1, загальною площею 85,3 м2
викласти в такій редакції:
Будинки для Сумська обл., Тростянецький р-н, сільська рада Заріч- Відсутній Регіональне відділення по
відпочинку ненська, «Заплава ріки Ворскла» масив, 3, 3-А
Сумській області

7) доповнити розділ «Регіональне відділення по Запорізькій області» такими позиціями:
Очисні споруди біологічного очищення Запорізька обл., За- ПрАТ «Сантехмонтаж», код Регіональне
фекальних стоків, у складі: насосна фе- порізький р-н, с. Ро- ЄДРПОУ 01415559
відділення по
кальних відходів, літ. Ф, насосна фекаль- зумівка, територія б/в
Запорізькій
них відходів, літ. Р, установка БІО-25,
«Лісова поляна»
області
№ 4 (в т. ч. трубопроводи – 366 пог. м)
Гараж № 9, літ. В, загальною площею Запорізька обл.,
Запорізьке державне під- Державний
16,1 м2
м. Запоріжжя,
приємство «Радіоприлад», концерн «Укр
просп. Соборний, 58 код ЄДРПОУ 14313317
оборонпром»
8) доповнити розділ «Регіональне відділення по Івано-Франківській області» такими позиціями:
Автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502, м. Івано-Франківськ, Господарський підрозділ
Івано-Франківська
номерний знак 74-73 ІВА
вул. Дудаєва, 31
господарського управління обласна державна
Івано-Франківської ОДА, код адміністрація
ЄДРПОУ 33427126
Адміністративна будівля загальною м. Івано-Франківськ, ПАТ «Укрнафта», код
Міністерство енер2
площею 826,3 м , що не включена вул. Отця І. БлаЄДРПОУ 00135390
гетики та вугільної
промисловості
до статутного капіталу ПАТ «Укрнаф- вацького
та» та перебуває на його балансі
9) доповнити розділ «Регіональне відділення по Київській області» такими позиціями:
Нежитлове приміщення
Київська обл., м. ВаПАТ «ВасильківхлібоРегіональне віддіїдальні загальною площею
сильків, вул. Володимир- продукт», код ЄДРПОУ
лення по Київській
318,1 м2
ська, 22
00951741
області
Нежитлове приміщення
Київська обл., м. ВаПАТ «ВасильківхлібоРегіональне віддімедпрофілакторію загальною сильків, вул. Володимир- продукт», код ЄДРПОУ
лення по Київській
площею 177,7 м2
ська, 22
00951741
області
Будівля магазину площею
Київська обл., Баришів- КСП «Хмельовик», код
Регіональне відді186,8 м2
ський р-н, с. Григорівка, ЄДРПОУ 00849942 (в стані лення по Київській
вул. Леніна, 16/1
припинення)
області
Гараж (літ. А); оглядова яма Київська обл., Бородян- Управління фінансів Боро Бородянська районна
(під літ. А) загальною плоський р-н, cмт Бородянка, дянської районної дердержавна адмініщею 62,5 м2
вул. Михайлівська, 1А
жавної адміністрації, код страція
ЄДРПОУ 05408384
10) доповнити розділ «Регіональне відділення по Кіровоградській області» такими позиціями:
Кран баштовий КБ-100.3 Кіровоградська обл.,
ПрАТ «Науково-виробниче
Регіональне віддіА1, інв. № 033844,
м. Олександрія, вул. За- об’єднання «Етал», код ЄДРПОУ лення по Кіровореєстровий номер
водська, 1
05814256
градській області
5814256.20.ААВАГЕ106
Кран баштовий КБ-309,
Кіровоградська обл.,
ПрАТ «Науково-виробниче
Регіональне віддіінв. № 031623, реєстром. Олександрія, вул. За- об’єднання «Етал», код ЄДРПОУ лення по Кірововий номер 5814256.20.
водська, 1
05814256
градській області
ААВАГЕ098
Приміщення лазні (мага- Кіровоградська обл.,
ТОВ «Виробничо-будівельна
Регіональне віддізину) загальною площею Добровеличківський р-н, компанія «ІВВІ’С Україна», код лення по Кірово405,6 м2
с. Липняжка, вул. ЦуЄДРПОУ 34366955 (зберігач)
градській області
кровий завод, № 22
Будівля гаража площею
Кіровоградська обл.,
Управління Державної казначей- Державна казна23,8 м2
смт Онуфріївка, вул. 50 ської служби України в Онуфрі- чейська служба
років Жовтня, 17
ївському районі Кіровоградської України
області, код ЄДРПОУ 37824388
Приміщення № 1-11
Кіровоградська обл.,
Управління Державної казначей- Державна казна2
(гараж) площею 39,05 м
смт Вільшанка, вул. Ла- ської служби України у Вільшан- чейська служба
на першому поверсі в
гонди, 30
ському районі Кіровоградської України
адміністративній будівлі
області, код ЄДРПОУ 36542400
літ. «АА’а»
11) доповнити розділ «Регіональне відділення по Львівській області» такими позиціями:
Підземне складське приміщення пло- Львівська обл.,
ПрАТ «СтрийРегіональне відщею 1023,5 м2
м. Стрий, вул. Явор- Інжиніринг», код
ділення по Львівницького, 41
ЄДРПОУ 01423079
ській області
Група інвентарних об’єктів у складі:
Львівська обл.,
ПАТ «Зміна», код
Регіональне відмаслодільник РД-5, машина пральна КН- м. Червоноград,
ЄДРПОУ 22405648
ділення по Львів125 (3 шт.), плита електрична ПЕ-051 (2 вул. Промислова, 4
ській області
шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина
МРОВ-160 (овочерізка), центрифуга КН217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200,
рибочистка РО-1М, м’ясорубка М-250 (2
шт.), шафа жарова ШЖ-0,85
Група інвентарних об’єктів у складі:
Львівська обл.,
ПАТ «Зміна», код
Регіональне відпривід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2
м. Червоноград,
ЄДРПОУ 22405648
ділення по Львівшт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний, вул. Промислова, 4
ській області
стерилізатор
Нежитлова будівля кафе «Сузір’я», літ. Львівська обл.,
Добротвірська ТЕС
Міністерство
А-1, площею 143,6 м2
Кам’янка-Бузький
ПАТ «Західенерго», код енергетики та
р-н, смт Добротвір,
ЄДРПОУ 00131618
вугільної промисвул. І. Франка, 12б
ловості України
12) доповнити розділ «Регіональне відділення по Луганській області» такими позиціями:
Будинок трансформаторної Луганська обл., НовоайВАТ «Новоайдарська птаРегіональне віддіпідстанції загальною пло- дарський р-н, смт Новохофабрика», код ЄДРПОУ
лення по Луганській
щею 43,6 м2
айдар, вул. Великий шлях, 00851488
області
170-г
Будинок трансформаторної Луганська обл., КремінВАТ «Сєвєродонецький при- Регіональне віддіпідстанції загальною пло- ський р-н, с. Боровеньки, ладобудівний завод», код
лення по Луганській
щею 35,7 м2
вул. Замулівка, 20
ЄДРПОУ 05744350
області
Будинок газорозподільної Луганська обл., м. Лиси- ВАТ «Лисичанський завод Регіональне віддіпідстанції загальною пло- чанськ, вул. Незалежності, гумових технічних виробів», лення по Луганській
щею 28,6 м2
128-70
код ЄДРПОУ 5389942
області
Будинок трансформаторної Луганська обл., м. Лиси- ВАТ «Лисичанський завод Регіональне віддіпідстанції загальною пло- чанськ, вул. Незалежності, гумових технічних виробів», лення по Луганській
щею 145,1 м2
128-68
код ЄДРПОУ 5389942
області
Будинок насосної станЛуганська обл., м. Лиси- ВАТ «Лисичанський завод Регіональне віддіції загальною площею
чанськ, вул. Незалежності, гумових технічних виробів», лення по Луганській
1900,3 м2
128-69
код ЄДРПОУ 5389942
області
Нежитлове вбудоване
Луганська обл., м. Лиси- ВАТ «Луганськгеологія», код Регіональне віддіприміщення загальною
чанськ, вул. селище Гео- ЄДРПОУ 01432115
лення по Луганській
площею 55,0 м2
логів, 14
області

доповнити такою позицією:
Нежитлова будівля колишнього
Житомирська обл.,
П(ПО)СП «Кишин- Регіональне відділенпавільйону-їдальні (літ. А) загаль- Олевський р-н, с. Кишин, ське», код ЄДРПОУ ня по Житомирській
ною площею 264,1 м2
вул. Гаражна, 7
5418655
області

13) у розділі «Регіональне відділення по Одеській області» позицію:
Нежитлове приміщення
Одеська обл., Овідіополь- ПрАТ «Дністровський», код Регіональне віддіколишньої пошти площею ський р-н, с. Новоградків- ЄДРПОУ 00413245
лення по Одеській
90 м2
ка, вул. Леніна, 57
області

6) доповнити розділ «Регіональне відділення по Закарпатській області» такими
позиціями:
Вбудоване приміщення заглибленого
Закарпатська обл., м. Ужгород, ПАТ «УжгоРегіональне
складу № 2 загальною площею 756,8 м2 вул. Болгарська, 3
родський
відділення по
Турбогаз»,
Закарпатській
код ЄДРПОУ
області
00153608
Виробничі приміщення (літ. А), площею 90300, Закарпатська обл., м. Ви- ПрАТ «ЗаМіністерство
35,4 м2
ноградів, вул. Лейзмана, 4а
карпаттяоенергетики та
бленерго»,
вугільної прокод ЄДРПОУ
мисловості
00131529
України
Група інвентарних об’єктів у складі: ви- Закарпатська обл., УжгоПрАТ «ЗаМіністерство
робничі приміщення (літ. А), площею
родський р-н, смт Середнє,
карпаттяоенергетики та
50,5 м2; водозабір біля плотини (літ. Б), вул. Закарпатська, 130 «А»; За- бленерго»,
вугільної прокарпатська обл., Ужгородський код ЄДРПОУ
мисловості
площею 96,9 м2; збір головного вузла
2
00131529
України
(літ. А), площею 29,7 м ; рісберна плоти- р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанна с. Кам’яниця Ужгородської ГЕС (пози- ська, 22 «а»; Закарпатська обл.,
ція за планом V); плотина головного вузла Ужгородський р-н, с. Оноківці,
(літ. В), площею 1148,3 м2; паводковий вул. Енергетиків, 17 «б»; Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
водозлив поз. VІІ та поз. VІ – аварійний водоскид Оноківської ГЕС, площею с. Оноківці, вул. Енергетиків, 17;
264,0 м2; сміттєутримуюча решітка водо- Закарпатська обл., м. Ужгород,
забору турбінами ОнГЕС; сміттєутриму- вул. Електрозаводська, 4 «б»
вач решітка водозабору турбінами УжГЕС

викласти у такій редакції:
Нежитлова будівля загаль- Одеська обл., Овідіопольною площею 287,8 м2
ський р-н, с. Новоградківка, вул. Центральна, 57
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ПрАТ «Дністровський»,
код ЄДРПОУ 00413245

Регіональне відділення по Одеській області

14) у розділі «Регіональне відділення по Полтавській області»: доповнити такою
позицією:
Громадський будинок, літ. А- бу- Полтавська обл., ГлобинТОВ «Шушвалівське», Регіональне віддідівля їдальні, площею 112,3 м2 ський р-н, с. Шушвалівка,
код ЄДРПОУ 00483731 лення по Полтаввул. Паркова, 2б
(ліквідоване)
ській області
позиції:
Нежитлова будівля (будинок ветеранів) площею
335,8 м2
Нежитлова будівля колишньої лазні площею 150,2 м2

15) доповнити розділ «Регіональне відділення по Рівненській області» такими
позиціями:
Гараж, загальною площею Рівненська область, м. Берез- Головне управління статисти- Державна служ20,1 м2
не, вул. Київська, 5а/4
ки у Рівненській області, код ба статистики
ЄДРПОУ 02362061
України
Нежитлова будівля, будів- Рівненська область, м. Здолбу- Головне управління статисти- Державна служля гаража № 1, загальною нів, вул. Пушкіна, 44а
ки у Рівненській області, код ба статистики
площею 51,9 м2
ЄДРПОУ 02362061
України
Нежитлова будівля, будів- Рівненська область, м. Здолбу- Головне управління статисти- Державна служля гаража № 2, загальною нів, вул. Пушкіна, 44б
ки у Рівненській області, код ба статистики
площею 34,4 м2
ЄДРПОУ 02362061
України
Гараж – Б, загальною
Рівненська область, м. Дубро- Головне управління статисти- Державна служ2
площею 36,1 м
виця, вул. Уляни та Анастасії
ки у Рівненській області, код ба статистики
Гольшинських, 2
ЄДРПОУ 02362061
України

Полтавська обл., Глобинський
р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 33
Полтавська обл., Глобинський
р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 35

викласти у такій редакції:
Нежитлова будівля (будинок Полтавська обл., Глобинський
ветеранів) площею 335,8 м2 р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 33
Нежитлова будівля колишПолтавська обл., Глобинський
ньої лазні площею 150,2 м2 р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 35

ПАТ «АГРОКОМПЛЕКС», Регіональне віддікод ЄДРПОУ 00384897 лення по Полтавській області
ПАТ «АГРОКОМПЛЕКС», Регіональне віддікод ЄДРПОУ 00384897 лення по Полтавській області
Пустовійтівська сільська рада, код ЄДРПОУ
22549650
Пустовійтівська сільська рада, код ЄДРПОУ
22549650

Регіональне відділення по Полтавській області
Регіональне відділення по Полтавській області

доповнити розділ такими позиціями:
Адміністративний будинок загальною Сумська обл.,
площею 293,6 м2 та господарські
Тростянецький
споруди: гараж, Г загальною площею р-н, м. Тростя90,7 м2; господарська будівля загаль- нець, вул. Вознесенська, 24
ною площею 12,0 м2; господарська
будівля загальною площею 4,2 м2;
топкова загальною площею 19,4 м2
Будівля загальною площею 52,9 м2
Сумська обл., cмт
Липова долина,
вул. Роменська, 8

Головне управління статистики у ДержавСумській області , код ЄДРПОУ на служба
02362227
статистики
України

Управління державної казначейської служби у Липоводолинському районі Сумської області,
код ЄДРПОУ 04058278

Державна
казначейська служба
України

17) доповнити розділ «Регіональне відділення по Тернопільській області» такою
позицією:
Окреме майно – нежитлова Тернопільська обл., ТереТеребовлянська районна Тернопільська обласна
будівля адмінбудинку забовлянський р-н, смт Мику- державна адміністрація, державна адміністрація
гальною площею 145,4 м2 линці, вул. Грушевського, 39 код ЄДРПОУ 04058278
18) доповнити розділ «Регіональне відділення в Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі» такими позиціями:
Адмінбудівля (літ. А) пло- Херсонська обл., Берис- Управління Державної казначей- Державна казнащею 213,3 м2, туалет (літ. лавський р-н, м. Берис- ської служби України у Берисчейська служба
України
Б) та огорожа (№ 1, 2, 3) лав, вул. 4-ї Гвардійської лавському районі Херсонської
мехбригади, буд. 26в
області, код ЄДРПОУ 37858658
Гараж в гаражному коопе- Херсонська обл., м. Нова Головне управління статистики Державна служба
ративі «Жигулі»
Каховка, вул. Французька у Херсонській області, код
статистики
ЄДРПОУ 02362664
Будівля колишньої са
Херсонська область,
Державна установа «Лаборатор- Міністерство
нітарно-епідеміологіч
Новотроїцький р-н,
ний центр МОЗУ»
охорони здоров’я
ної станції (комплекс
смт Новотроїцьке,
України
будівель)
вул. Херсонська, 42
Нежитлове приміщення за- м. Херсон, вул. МолоДержавна установа «Лаборатор- Міністерство охорогальною площею 342,5 м2 діжна, 2а
ний центр МОЗУ»
ни здоров’я України
19) у розділі «Регіональне відділення по Харківській області» позицію:
Нежитлова будівля літ. «А-1» м. Харків, вул. Оси- ПАТ «Турбоатом», код ЄДРПОУ Регіональне відділення
загальною площею 91,0 м2 пенко, 12
05762269
по Харківській області
викласти у такій редакції:
Нежитлова будівля літ. «А-1» м. Харків, пров.
загальною площею 91,0 м2 Осипенко, 12

ПАТ «Турбоатом», код ЄДРПОУ Регіональне відділення
05762269
по Харківській області

20) доповнити розділ «Регіональне відділення по Хмельницькій області» такими
позиціями:
Група інвентарних об’єктів у складі: 30-тонна вагова; Хмельницька обл.,
Відсутній
Регіональпожежне водоймище; шлакобетонна огорожа
Дунаєвецький
не віддір-н, смт Дунаївці,
лення по
вул. СоборносХмельницьті, 4-А
кій області
Група інвентарних об’єктів недіючої бази Грицівської Хмельницька обл., Шепетівське між- Державне
експлуатаційної дільниці, а саме: адмінбудинок літ. А, Шепетівський
районне управагентство
1987 року введення в експлуатацію; майстерня літ. Б, р-н, смт Гриців,
ління водного
водних
1983 року введення у експлуатацію; блок гаражів
вул. Суворова, 3
господарства, код ресурсів
літ. В, 1983 року введення в експлуатацію; адмінбу
ЄДРПОУ 04544085 України
динок літ. Г, 1983 року введення в експлуатацію;
гараж автомобільний літ. Д, 1987 року введення в
експлуатацію; блок складів літ. Е, 1966 року введення
в експлуатацію; автозаправна станція літ. Ж, у складі
якої: приміщення оператора, підземні резервуари
для збереження ПММ в кількості 4 шт. (2 шт. по 5 м3
і 2 шт. по 10 м3) та розподільчі колонки в кількості 2
шт., 1987 року введення в експлуатацію; сарай літ. З,
1987 року введення в експлуатацію; склад паливномастильних матеріалів літ. І, 1987 року введення в
експлуатацію; благоустрій (залізобетонні плити, якими
частково викладені пішохідні доріжки та площадка
ЕД), 1983 року введення в експлуатацію; резервуар
УСТ-36, 1984 року введення в експлуатацію; резервуар, 1976 року введення в експлуатацію
21) доповнити розділ «Регіональне відділення по Черкаській області» такими позиціями:
Приміщення колишнього
Черкаська обл., смт Ли- Лисянська районна державна Лисянська рай
АКАБ «Україна» загальною
сянка, вул. Гетьманадміністрація Черкаської облас- онна державна
площею 242,0 м2 першоський шлях, 20
ті, код ЄДРПОУ 04061240
адміністрація Черкаської області
го поверху двоповерхової
будівлі
Гараж (літ.»А») з оглядовою Черкаська обл., смт Ка- Головне управління статистики Державна служямою загальною площею
теринопіль, вул. Гризла у Черкаській області, код
ба статистики
35,3 м2
Семена, 12/15
ЄДРПОУ 02357999
України
Будівля бару (літ. ж’ – 1) за- Черкаська обл., ЧерПрАТ «Дитячий оздоровчоРегіональне віддігальною площею 181,8 м2
каський р-н, с. Мошни, санаторний комплекс «НИВА», лення по Черкасьвул. Лісна, 6
код ЄДРПОУ 21355747
кій області
Овочесховище (підвальне
Черкаська обл., ЧерПрАТ «Дитячий оздоровчоРегіональне віддіприміщення) (літ. В’ – 1) за- каський р-н, с. Мошни, санаторний комплекс «НИВА», лення по Черкасьгальною площею 100,4 м2
вул. Лісна, 6
код ЄДРПОУ 21355747
кій області
22) доповнити розділ «Регіональне відділення по Чернівецькій області» такими
позиціями:
Виробнича будівля (корпус блоку допоміжного)
м. Чернівці, Перебуває на позаРегіональне
літ. А, А’ площею 1085,60 м2
вул. Прутська, балансовому рахунку
відділення по
10-А
ТОВ «Машзавод», код Чернівецькій
ЄДРПОУ 30045061
області
Зовнішньомайданчикові електромережі, а саме: м. Чернівці, Перебуває на позаба- Регіональне
кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП- просп. Неза- лансовому рахунку ТДВ відділення по
233 довжиною 430 м та кабельна лінія на напругу лежності, 106 «Холодпродконтракт», Чернівецькій
10 кВ від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м
код ЄДРПОУ 01553876 області
23) доповнити розділ «Регіональне відділення по Чернігівській області» такими
позиціями:
Адміністративне примі- Чернігівська обл., м. Семе- Північний офіс Держаудитслуж- Державна аудищення літ. А-1 загальною нівка, вул. Червона площа, 94 би, код ЄДРПОУ 40479560
торська служба
площею 59,2 м2
Гараж загальною площею Чернігівська обл., м. Семенів- Північний офіс Держаудитслуж- Державна ауди22,1 м2
ка, вул. Червона площа, 94-а би, код ЄДРПОУ 40479560
торська служба
4. Внести до додатка 4 «Перелік об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27
березня 2018 року № 447, такі зміни:
1) у розділі «Регіональне відділення по Вінницькій області»: позиції:
Дитячий садок
Вінницька обл., Немирівський
Управління капітального
Державна служба
р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мель- будівництва Вінницької ОДА, України з надзвичайника, 39а
код ЄДРПОУ 04011383
них ситуацій, Він
ницька ОДА
Будинок право- Вінницька обл., м. Іллінці, вул.
УКБ Вінницької облдержад- УКБ Вінницької обл
суддя з гаражами Соборна, 32
міністрації, код ЄДРПОУ
держадміністрації
04011383
Садиба №11 у
Вінницька обл., Немирівський р-н, УКБ Вінницької ОДА, код
Відсутній
кварталі №14
с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 66 ЄДРПОУ 04011383
Садиба №12 у
Вінницька обл., Немирівський р-н, УКБ Вінницької ОДА, код
Відсутній
кварталі №14
с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 64 ЄДРПОУ 04011383
викласти в такій редакції:
Дитячий садок Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи,
вул. Мельника, 39а
Будинок право- Вінницька обл., м. Іллінці,
суддя з гаравул. Соборна, 32
жами
Садиба № 11 у Вінницька обл., Немирівкварталі № 14 ський р-н, с. Нові Обиходи,
вул. Мельника, 66
Садиба № 12 у Вінницька обл., Немирівкварталі № 14 ський р-н, с. Нові Обиходи,
вул. Мельника, 64
доповнити такою позицією:
Базар Вінницька обл., Тульчинський р-н,
смт Кирнасівка, вул. Соборна, 39 д

Департамент будівництва Вінницької
обласної державної адміністрації, код
ЄДРПОУ 39578073
Департамент будівництва Вінницької
обласної державної адміністрації, код
ЄДРПОУ 39578073
Департамент будівництва Вінницької
обласної державної адміністрації, код
ЄДРПОУ 39578073
Департамент будівництва Вінницької
обласної державної адміністрації, код
ЄДРПОУ 39578073
СВАТ «Птахокомбінат Тульчинський», код ЄДРПОУ 05413994

№ 43-44 (1167-1168)

Вінницька обласна
державна адміністрація
Вінницька обласна
державна адміністрація
Вінницька обласна
державна адміністрація
Вінницька обласна
державна адміністрація

Регіональне відділення
по Вінницькій області

3

відомості
приватизації

2) у розділі «Регіональне відділення по Донецькій області» позиції:
4-поверховий 56Донецька обл., м. Торецьк
ВП «Шахта «Торецька» ДП Міністерство енергеквартирний житловий (м. Дзержинськ), вул. Мая«Дзержинськвугілля», код
тики та вугільної пробудинок
ковського
ЄДРПОУ 33839013
мисловості України
Лікарняний комплекс- Донецька обл., Покровський ДП «Селидіввугілля», код
Міністерство енергепрофілакторій
(Красноармійський) р-н,
ЄДРПОУ 33426253
тики та вугільної прос. Лисівка
мисловості України
Котельня з 6-ма
Донецька обл., Бахмутський ВАТ «ЛисичанськнафтоМіністерство енергекотлами
(Артемівський) р-н, с.Спорне продукт», код ЄДРПОУ
тики та вугільної про03484062
мисловості України
Крита та відкрита сто- Донецька область, м. МаДП «Маріупольський мор- Міністерство інфраянка для виробничого ріуполь, вул. Червонофлотський торговельний порт», структури України
автотранспорту та бу- ська, 133
код ЄДРПОУ 112575501
дівельних машин
МедсанчастинаДонецька обл., м. Маріуполь, ВАТ «ММК ім. Ілліча», код
Регіональне відділення
поліклініка
вул. Бодрова, 2
ЄДРПОУ 24815801
по Донецькій області
Тепла стоянка
Донецька обл., Бахмутський ВАТ «ЛисичанськнафтоМіністерство про(Артемівський) р-н, с-ще
продукт», код ЄДРПОУ
мислової політики
Спірне, вул. Центральна, 4-а 03484062
України*
Майстерня РОБ
Донецька обл., Бахмутський ВАТ «ЛисичанськнафтоМіністерство про(Артемівський) р-н, с-ще
продукт», код ЄДРПОУ
мислової політики
Спірне, вул. Центральна, 6 А 03484062
України*
Прибудований магазин Донецька обл., Волноваський ВКБ Волноваської райдер- Міністерство продо 75-квартирного
р-н, с. Донське, вул. Кошожадміністрації, код ЄДРПОУ мислової політики
житлового будинвого, 3-Б
04011710
України*
ку № 2
викласти у такій редакції:
4-поверховий 56Донецька обл., м. Торецьк,
квартирний житловий вул. Маяковського
будинок
Лікувальний корпус
Донецька обл., Покровський р-н,
профілакторію
с. Лисівка
Котельня з 6-ма
котлами
Крита та відкрита стоянка для виробничого
автотранспорту та будівельних машин
Медсанчастинаполіклініка
Тепла стоянка
Майстерня РОБ
Прибудований магазин
до 75-квартирного житлового будинку № 2

ВП «Шахта «Торецька»
ДП «Торецьквугілля»,
код ЄДРПОУ 33839013
ДП «Селидіввугілля»,
код ЄДРПОУ 33426253

Донецька обл., Бахмутський р-н, ПАТ «Лисичансьс-ще Спірне
кнафтопродукт», код
ЄДРПОУ 03484062
Донецька область, м. Маріуполь, ДП «Маріупольський
вул. Флотська, 133
морський торго
вельний порт», код
ЄДРПОУ 112575501
Донецька обл., м. Маріуполь,
Відсутній
вул. Радіна М. В., 2
Донецька обл., Бахмутський р-н,
Відсутній
с-ще Спірне, вул. Центральна, 4-а
Донецька обл., Бахмутський р-н,
Відсутній
с-ще Спірне, вул. Центральна, 6 А
Донецька обл., Волноваський р-н,
Відсутній
смт Донське, вул. Кошового, 3-Б

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України
Міністерство інфраструктури України
Регіональне відділення
по Донецькій області
Регіональне відділення
по Донецькій області
Регіональне відділення
по Донецькій області
Регіональне відділення
по Донецькій області

3) у розділі «Регіональне відділення по Житомирській області»: позицію:
Цех харчових Житомирська обл.,
ДП «Червоненський завод проМіністерство аграрної політиконцентратів
Андрушівський р-н,
довольчих товарів», код ЄДРПОУ
ки та продовольства України
смт Червоне
00374663
викласти у такій редакції:
Цех харчових Житомирська обл., Андрушівський
концентратів р-н, смт Червоне, вул. Перемоги, 14Б

ДП «Червоненський завод Міністерство аграрної
продовольчих товарів», код політики та продовольЄДРПОУ 00374663
ства України

доповнити такою позицією:
Банно-пральний Житомирська обл., Андрушівський р-н,
комбінат
с. Івниця, вул. Садова, 32

Відсутній

Регіональне відділення
по Житомирській області

4) доповнити розділ «Регіональне відділення по Закарпатській області» такою
позицією:
Ливневий Закарпатська обл., Ужгородський ПАТ «Ужгородський Турбогаз»,
Регіональне відділення
колектор р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2б код ЄДРПОУ 00153608
по Закарпатській області
5) у розділі «Регіональне відділення по Запорізькій області»: позиції:
Малоповерхова житлова Запорізька обл.,
ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК Міністерство енергетики
забудова блок будинок
м. Енергодар, пров. «Енергоатом», код ЄДРПОУ
та вугільної промисловосБД-13/1-2
Таврійський, 6
19355964
ті України
Малоповерхова житлова Запорізька обл.,
ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК Міністерство енергетики
забудова блок будинок
м. Енергодар пров. «Енергоатом», код ЄДРПОУ
та вугільної промисловосБД-14
Таврійський, 8
19355964
ті України
Малоповерхова житлова Запорізька обл.,
ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК Міністерство енергетики
забудова блок будинок
м. Енергодар пров. «Енергоатом», код ЄДРПОУ
та вугільної промисловосБД-15
Таврійський, 10
19355964
ті України
Гараж спілки ветеранів
Запорізька обл.,
ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК Міністерство енергетики
Афганістану
м. Енергодар,
«Енергоатом», код ЄДРПОУ
та вугільної промисловосвул. Комунальна, 4
19355964
ті України
Склад тари
Запорізька обл.,
ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК Міністерство енергетики
м.Енергодар
«Енергоатом», код ЄДРПОУ
та вугільної промисловос19355964
ті України
викласти у такій редакції:
Малоповерхова житлова Запорізька обл.,
забудова у м. Енергом. Енергодар, пров.
дар. БД-13/1 (1 черга), Таврійський, буд. 6,
БД-13/2 (1 черга)
кв.1, кв.2
Малоповерхова житлова Запорізька обл.,
забудова у м. Енергом. Енергодар пров.
дар. БД-14/1 (1 черга) Таврійський, буд. 8
Малоповерхова житлова Запорізька обл.,
забудова у м. Енергом. Енергодар пров.
дар. БД-15/1 (1черга)
Таврійський, буд.10
Гараж спілки ветеранів Запорізька обл.,
Афганістану
м. Енергодар, вул. Комунальна, буд. 4

Продовження таблиці

Склад тари

Запорізька обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» код ЄДРПОУ Міністерство енергем. Енергодар, вул. Ко- 24584661, в особі ВП «Запорізька тики та вугільної промунальна
АЕС», код ЄДРПОУ 19355968
мисловості України

доповнити такими позиціями:
Житловий будинок (незавершеного
будівництва) літ. А-1, веранда літ. а-1,
господарча будівля (незавершеного будівництва) літ. Б, підвал літ. Б’
Житловий будинок (незавершеного
будівництва) літ. А-1, веранда літ. а-1,
господарча будівля (незавершеного будівництва) літ. Б, підвал літ. Б’
Житловий будинок (незавершеного
будівництва) літ. А-1, веранда літ.а-1,
господарча будівля (незавершеного будівництва) літ. Б, підвал літ. Б’
Житловий будинок (незавершеного
будівництва) літ. А-1, веранда літ. а-1,
господарча будівля (незавершеного будівництва) літ. Б, підвал літ. Б’
Недобудований житловий будинок, літ. А

Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7

Відсутній

Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9

Відсутній

Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11

Відсутній

Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13

Відсутній

Запорізька обл., Кам’янськоВідсутній
Дніпровський р-н, с. Іванівка, вул. Широка, 142
Незавершене будівництво житлового
Запорізька обл., ПриморВідсутній
будинку інв. № 1, у складі: незавершене ський р-н, с. Єлизаветівка,
будівництво, літ. А; вхід в підвал, літ. Б
вул. Вишнева, 30
Недобудована будівля корпусу № 71, літ. Запорізька обл., ВільнянТОВ «НауковоА; недобудований склад, літ. Б; недобудо- ський р-н, м. Вільнянськ,
виробниче підпривана трансформаторна підстанція, літ. В; вул. Софіївська, 7б
ємство «Ріст», код
недобудована будівля, літ. Г; недобудоваЄДРПОУ 25221038
ний навіс, літ. Д; паркан № 1
(зберігач)
Недобудована їдальня, літ. Б
Запорізька обл., м. ЗапоріжВідсутній
жя, вул. Шкільна, 1

Регіональне
відділення по
Запорізькій
області
Регіональне
відділення по
Запорізькій
області
Регіональне
відділення по
Запорізькій
області
Регіональне
відділення по
Запорізькій
області
Відсутній
Відсутній
Регіональне
відділення по
Запорізькій
області
Відсутній

6) доповнити розділ «Регіональне відділення по Київській області» такими позиціями:
24-квартирний
Київська обл., смт Згу- Київська обласна філія ВАТ «Укртеле- Регіональне відділення
житловий будинок рівка, вул. Українська, 7 ком», код ЄДРПОУ 01184901
по Київській області
Котедж Травнево- Київська обл., смт Згу- ВАТ «Згурівський бурякорадгосп»,
Регіональне відділення
го відділку
рівка
код ЄДРПОУ 00385833
по Київській області
Житлові будинки Київська обл., БаришівВідсутній
Регіональне відділення
№№ 6, 7, 8
ський р-н, с. Гостропо Київській області
луччя
Три 4-квартирні
Київська обл., Баришів- СВК «Полісся», код ЄДРПОУ
Регіональне відділення
житлові будинки ський р-н, с. Недра
00846381
по Київській області
(поз. 4-6)
Школа
Київська обл., смт ВоВідсутній
Регіональне відділення
лодарка
по Київській області
60-квартирний
Київська обл., ФастівВідсутній
Регіональне відділення
житловий будинок ський р-н, с. Борова,
У по Київській області
вул. Миру
Середня школа
Київська обл., смт Ста- Департамент регіонального розвитку Київська обласна дервище
та житлово-комунального господар- жавна адміністрація
ства Київської обласної державної
адміністрації, код ЄДРПОУ 21467647
Реконструкція
Київська обл., м. Славу- Державне спеціалізоване підприДержавне агентство
бази ЧАЕС «Комп- тич, будбаза
ємство «Чорнобильська АЕС», код
з управління зоною
лект»
ЄДРПОУ 14310862
відчуження
7) доповнити розділ «Регіональне відділення по Львівській області» такими позиціями:
РозчинноЛьвівська обл., м. Червоноград,
Відсутній
Регіональне відділення
бетонний вузол
вул. Львівська, 87б
по Львівській області
Трансформаторна Львівська обл., Бродівський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення
підстанція
за межами с. Лагодів, урочище
по Львівській області
Шкільне,1
Конференц-зал на м. Львів, вул. Стрийська, 35
Відсутній (об’єкт поверну- Регіональне відділення
790 місць
то у державну власність) по Львівській області
8) доповнити розділ «Регіональне відділення по Рівненській області» такими позиціями:
Житловий Рівненська обл., Рівненський р-н,
ПАТ «Рівнесільмаш», код Регіональне відділення по
будинок смт Квасилів, вул. Молодіжна, 60
ЄДРПОУ 728380
Рівненській області
Житловий Рівненська обл., Рівненський р-н,
ПАТ «Рівнесільмаш», код Регіональне відділення по
будинок смт Квасилів, вул. Молодіжна, 62
ЄДРПОУ 728380
Рівненській області
9) доповнити розділ «Регіональне відділення по Тернопільській області» такою
позицією:
Очисні споруди в м. Бережани у складі:
Тернопільська
Управління капі
Тернопільадміністративно-побутовий та виробничо-допоміжний обл., м. Бережани, тального будівниц ська обласкорпус з теплим переходом (літ. «А»); споруда реші- вул. Л. Українки, 33; тва Тернопіль
на державна
ток (літ. «Б»); котельня (літ. «В»); хлораторна (літ. «Г»); Тернопільська
ської обласної
адмініблок фільтрів та виробничо-допоміжні приміщення
обл., м. Бережани, державної
страція
(літ. «Д», «Д"»); блок ємкостей (І); водонапірна башня вул. Січових Стріль- адміністрації, код
(ІІ); піскові бункера (ІІІ); будівля очисних споруд, під- ців, 73
ЄДРПОУ 02362374
вал (літ. «А»); будівля очисних споруд (літ. «Б»)

ДП НАЕК «Енергоатом» код ЄДРПОУ Міністерство енерге24584661, в особі ВП «Запорізька тики та вугільної проАЕС», код ЄДРПОУ 19355964
мисловості України

10) у розділі «Регіональне відділення в Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі» позицію:
Дитячий центр Херсонська область, ВП «Запорізька АЕС «ДП НАЕК «Енер- Міністерство енергетики та вувідпочинку
с. Нижній Рогачик
гоатом», код ЄДРПОУ 19355964
гільної промисловості України

ДП НАЕК «Енергоатом» код ЄДРПОУ
24584661, в особі ВП «Запорізька
АЕС», код ЄДРПОУ 19355965
ДП НАЕК «Енергоатом» код ЄДРПОУ
24584661, в особі ВП «Запорізька
АЕС», код ЄДРПОУ 19355966
ДП НАЕК «Енергоатом» код ЄДРПОУ
24584661, в особі ВП «Запорізька
АЕС», код ЄДРПОУ 19355967

викласти у такій редакції:
Дитячий центр Херсонська область, с. Нижній ВП «Запорізька АЕС «ДП НАЕК Міністерство енергетики
відпочинку
Рогачик, вул. 40 років Пере«Енергоатом», код ЄДРПОУ
та вугільної промисловосмоги, 88
19355964
ті України

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

11) у розділі «Регіональне відділення по Хмельницькій області» виключити позицію:
32-квартирний житловий Хмельницька обл., м. Старокостян- Відсутній Регіональне відділення по
будинок
тинів, вул. І. Франка, 43
Хмельницькій області

12) доповнити розділ «Регіональне відділення по Чернівецькій області» такими
позиціями:
Дитяча установа
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Анадоли Відсутній Регіональне відділення
по Чернівецькій області
Клуб
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордів- Відсутній Регіональне відділення
ці, вул. Сагайдачного, 7
по Чернівецькій області
Молочно-тваринницька Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Ново- Відсутній Міністерство аграрної
ферма на 200 голів ве- олексіївка, вул. Б.Хмельницького, 21-а
політики України
ликої рогатої худоби
13) доповнити розділ «Регіональне відділення по Чернігівській області» такими
позиціями:
Реабілітаційний центр
Чернігівська обл.,
Ічнянська райдер Міністерство України з питань
м. Ічня, вул. Ковалівжадміністрація,
надзвичайних ситуацій та у
ка, 17-а
код ЄДРПОУ
справах захисту населення
04061895
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
2-квартирний житловий
Чернігівська обл.,
Відсутній
Регіональне відділення по
будинок
м. Ічня, вул. ЄсеніЧернігівській області
на, 28
Об’єкт незавершеного будівни- Чернігівська обл.,
Ічнянська РДА
Регіональне відділення по
цтва адміністративного будинку м. Ічня, вул. Бунівка, 2
Чернігівській області
5. Внести до додатка 5 «Перелік об’єктів соціально-культурного призначення»,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року
№ 447, такі зміни:
1) доповнити розділ «Регіональне відділення по Вінницькій області» такою позицією:
Медпункт з об- Вінницька обл., м. Немирів,
ПрАТ «Немирів. АТП-10547», Регіональне відділення по
ладнанням
Святотроїцька, 48
код ЄДРПОУ 05460924
Вінницькій області
позицію:
Їдальня з обладнанням (частина приміщень в будівлі торгівельного комплексу літ.А загальною площею 448,9 м2 в
т.ч.: на 1-му поверсі з №7-1 по №7-16; №8-2, 8-3 площею 294,6 м2; підвальних приміщень з №1-1 по № 1-3
площею 154,3 м2 та 12 одиниць обладнання) Будівля
гаража літ. А загальною площею 45,9 м2

Вінницька обл.,
Вінницький
р-н, с. Пултівці,
вул. Революційна, 1а

викласти у такій редакції:
Їдальня з обладнанням (частина приміщень в будівлі торговельного комплексу літ. А загальною площею 448,9 м2, в
т.ч.: на 1-му поверсі з № 7-1 по № 7-16; № 8-2, 8-3 площею
294,6 м2; підвальних приміщень з № 1-1 по № 1-3 площею
154,3 м2 та 12 одиниць обладнання), Будівля гаража літ. А
загальною площею 45,9 м2

Пултівецька
сільська рада,
код ЄДРПОУ
0037396504330332

Вінницька обл.,
Вінницький
р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 1а

Пултівецька
сільська рада,
код ЄДРПОУ
04330332

РВ ФДМУ
по Він
ницькій
області

Регіональне
відділення
по Він
ницькій
області

2) доповнити розділ «Регіональне відділення по Дніпропетровській області» такими позиціями:
Сірководнева лікувальня літ. А-2 з підвалом м. Дніпро,
ПАТ «ЄвразРегіональне відзагальною площею 1269,8 м2, сходами літ. просп. СвобоДніпропетровський мета- ділення по Дніа, входом в підвал літ. а’, кисневою літ. Б, ди, 2а
лургійний завод», код
пропетровській
ґанком літ. б, огорожею № 1,2,8,9, підпірЄДРПОУ 05393056
області
ними стінками № 3,5,6, сходами № 4, мостінням літ. І загальною площею 153,0 м2
Дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий)
Дніпропетровська Публічне акціонерне това- Регіональне відобл., м. Кривий риство «Південний гірничо- ділення по ДніРіг, просп. Пів- збагачувальний комбінат», пропетровській
денний, 9
код ЄДРПОУ 00191000
області
3) доповнити розділ «Регіональне відділення по Донецькій області» такою позицією:
Дитячий оздоровчий та- Донецька обл., Мангушський
ВАТ «Точмаш», код
Регіональне відділення
бір «Сонячний берег»
р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17 ЄДРПОУ 14300579
по Донецькій області
4) доповнити розділом такого змісту:
Регіональне відділення по Запорізькій області
Дитячий оздоров- Запорізька обл., м. БерПридніпровське міжрайонне управ- Регіональне відділення
чий табір «Аіст» дянськ, вул. Макароління водного господарства», код по Запорізькій області
ва, 24-Б
ЄДРПОУ 36381844
5) доповнити розділ «Регіональне відділення по Черкаській області» такими позиціями:
Клуб з обладЧеркаська обл., м. Тальне, ЗАТ «Тальнівський щебзавод», Регіональне відділення по
нанням
вул. Кар’єрна 1-а
код ЄДРПОУ 01375038
Черкаській області
Медпункт з облад- Черкаська обл., м. Тальне, ЗАТ «Тальнівський щебзавод», Регіональне відділення по
нанням
вул. Кар’єрна, 23
код ЄДРПОУ 01375038
Черкаській області
6) у розділі «Регіональне відділення по Харківській області» позицію:
Єдиний майновий
Харківська обл., Вовчан- ТОВ фірма «Інстрок ЛТД», Міністерство економічного
комплекс бази відпо- ський р-н, с. Революцій- код ЄДРПОУ 14082591
розвитку і торгівлі України
чинку «Росінка»
не, вул. Росяна,1
викласти у такій редакції:
Єдиний майновий комп- Харківська обл., Вовчан- ТОВ фірма «Інстрок ЛТД», Міністерство економічного
лекс бази відпочинку
ський р-н, с. Бугаївка,
код ЄДРПОУ 14082591
розвитку і торгівлі України
«Росінка»
вул. Росяна,1
7) доповнити розділ «Регіональне відділення в Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі» такими позиціями:
Дитячий оздоров- Херсонська обл.,
Херсонська філія Державного під- Міністерство інфраструктучий табір «Фрегат» Білозерський р-н, приємства «Адміністрація морських ри України
с. Кізомис
портів України»
Будівля профілак- м. Херсон, вул. Пе- ВАТ «Херсонський консервний ком- Регіональне відділення
торію
рекопська, 169
бінат» – ліквідовано
в Херсонській області, АР
Крим та м. Севастополі
6. Департаменту приватизації забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях державних органів приватизації.
7. Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Фонду
державного майна України та публікацію у додатку до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

В. ТРУБАРОВ

Переліки об’єктів, що підлягають приватизації, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 18.05.2018 № 670
(оприлюднюються на виконання п. 10 статті 11 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»)
Додаток 1
до наказу ФДМУ
від 27.03.2018 № 447

Перелік
державних пакетів акцій (часток) господарських товариств
та інших господарських організацій і підприємств, заснованих
на базі об’єднання майна різних форм власності
Код за
ЄДРПОУ
00385661

05797977

14313332

05421628

23073489

32255274

22098117

20064284
00039002
14310661
02308021

Статутний капі- Державна
Орган управління
тал, грн
частка, %
Регіональне відділення по Вінницькій області
ПАТ «Браїлівське»
Вінницька обл., Жме3 941 840,00
6,4642 Регіональне відринський р-н, смт Браїділення по Він
лів, вул. Заводська, 7
ницькій області
Регіональне відділення по Волинській області
ВАТ «Оснастка»
Волинська обл., м. Но73 705 270,00
50,0055 Регіональне
воволинськ, вул. Луцьвідділення по Вока, 25
линській області
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
ПАТ «Дніпровський м. Дніпро, Червоно35 652 250,00
25,0000 Регіональне відмашинобудівний
гвардійський р-н,
ділення по Днізавод»
вул. Будівельників, 34
пропетровській
області
ПАТ «Павлоградське Дніпропетровська
285 900,00
100,0000 Регіональне відналагоджувальне
обл., м. Павлоград,
ділення по Дніуправління»
вул. Тернівська, 21
пропетровській
області
ПрАТ «Іста-Центр»
м. Дніпро, вул. Кур128 171 000,00
21,5524 Регіональне відсантська, 30
ділення по Дніпропетровській
області
Регіональне відділення по Донецькій області
ТОВ «Торговий флот Донецька обл., м. Ма513 264 450,00
25,1000 Регіональне відДонбасу»
ріуполь, просп. Адміділення по Донерала Луніна, 89
цькій області
Регіональне відділення по Закарпатській області
ТОВ «Липчанблок»
Хустський р-н, с. Лип5 364 890,00
22,5000 Регіональне віддіча, вул. Вакарова, 54
лення по Закарпатській області
Регіональне відділення по м. Києву
ПАТ ДАК «Національ- м. Київ, вул. М. Рас6 616 900,00
100,0000 Регіональне
на мережа аукціон- кової, 15
відділення по
них центрів»
м. Києву
ПАТ «Промінвестм. Київ, пров. Шев40 617 682 940,10 0,0001 Регіональне
банк»
ченка, 12
відділення по
м. Києву
ПрАТ «Науково-тех м. Київ, вул. Мельни122 000,00
12,6475 Регіональне
нічний випробуваль- кова, 2/10
відділення по
ний центр «Спектр-Т»
м. Києву
ПрАТ «Страхова ком- м. Київ, вул. Твер1 280 000,00
26,3102 Регіональне
панія «Астарта»
ська, 6
відділення по
м. Києву
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

№ 43-44 (1167-1168)

Продовження додатка 1

Код за
Назва об’єкта
ЄДРПОУ
21519858 ПрАТ «Атомпрофоздоровниця»

Адреса об’єкта

м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 39/41, офіс
701, 702, 706
30370450 ЗАТ «Спеціалізована м. Київ, вул. Кропивакціонерна страхова ницького, 3
компанія «Спецексімстрах»
36376078 ПрАТ «Рітм»
м. Київ, вул. Панаса
Любченка, 15

19358098 Спільне українсько- м. Київ, вул. Колекшвейцарське підпри- торна, 30
ємство у формі товариства з обмеженою
відповідальністю
«Тема»
00039019 ПАТ «Укрсоцбанк»
м.Київ, вул. Ковпака, 29

00846369
04685271

05390842

19325532

05777118
00177158
32940082
05808758

Статутний капітал, грн
27 800 000,00
7 405 886,00

5 606 700,00
750,00

Державна
Орган управління
частка, %
30,0000 Регіональне
відділення по
м. Києву
51,0000 Регіональне
відділення по
м. Києву
51,1990 Регіональне
відділення по
м. Києву
40,0000 Регіональне
відділення по
м. Києву

16 545 989 687,40 0,0000041 Регіональне
відділення по
м. Києву
Регіональне відділення по Київській області
ПрАТ «Племзавод
Київська обл., Переяс
2 237 289,00
25,0000 Регіональне від«Колос»
лав-Хмельницький р-н,
ділення по Київс. Улянівка
ській області
ПрАТ «Бориспільське Киівська обл., м. Бо4 064 151,00
25,0000 Регіональне відпідприємство «Сорт- риспіль, вул. Завокділення по Київнасіннєовоч»
зальна, 5
ській області
Регіональне відділення по Кіровоградській області
ПАТ «Струмок»
Кіровоградська обл.,
31 700,00
19,8202 Регіональне
Добровеличківський
відділення по
р-н, с.Тишківка,
Кіровоградській
вул. Кооперативна, 9
області
Регіональне відділення по Львівській області
ТОВ «НауковоЛьвівська обл., м. Бо11,60
24,0517 Регіональне відвиробничорислав, пров. Губицьділення по Львівкомерційне мале під- кий, 1
ській області
приємство «Боррікс»
ПрАТ «Перемишлян- Львівська обл., м. Пе6 028 600,00
24,7198 Регіональне відський приладобудів- ремишляни, вул. Гаділення по Львівний завод «Модуль» лицька, 72
ській області
ПрАТ «УкрзахідвуЛьвівська обл., м. Чер11 196 650,00
99,6667 Регіональне відглебуд»
воноград, вул. Будіділення по Львіввельна, 1а
ській області
ПрАТ «Новорозділь- Львівська обл., м. Но178 209 707,00 100,0000 Регіональне відське гірничо-хімічне вий розділ, вул. Гірниділення по Львівпідприємство «Сірка» ча, буд. 2
ській області
ПАТ «Львівський
м. Львів, вул. Заліз15 288 650,00
57,3890 Регіональне відзавод «Автонаванта- нична, 7
ділення по Львівжувач»
ській області

Продовження додатка 1

Код за
Статутний капі- Державна
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
ЄДРПОУ
тал, грн
частка, %
05762281 ПАТ «Стебницьке
Львівська обл.,
59 647 000,00
6,3672
гірничо-хімічне під- м. Стебник, вул. Дроприємство «Полімі- гобицька, 127
нерал»
Регіональне відділення по Одеській області
13916108 Українсько-білорусь м. Одеса, вул. Отамана
129,51
50,9999
ке спільне підприГоловатого, буд. 47
ємство «Одесмазсервіс» у формі товариства з обмеженою
відповідальністю
Регіональне відділення по Полтавській області
30063363 ПрАТ «Полтавасад- м. Полтава, вул. По5 574 600,00
99,9451
винмаркет»
ловки, 62-а
Регіональне відділення по Сумській області
23050348 ПрАТ «Хлібозавод
Сумська обл., м. Трос3 208 000,00
48,0212
«Залізничник»
тянець, пров. Гаївський, 2-б
Регіональне відділення по Тернопільській області
22607719 ПАТ «Тернопільський м. Тернопіль, вул.15
25 888 000,00
96,1290
радіозавод «Оріон» Квітня, 6
00306650

02498091

35568570

30704866

Орган управління
Регіональне відділення по Львівській області

Регіональне
відділення по
Одеській області

Регіональне
відділення по
Полтавській
області
Регіональне відділення по Сумській області

Регіональне
відділення по
Тернопільській
області
ВАТ «Тернопільське м. Тернопіль, вул. Тек48 709 520,00
25,0000 Регіональне
об’єднання «Текстильна, 18
відділення по
стерно»
Тернопільській
області
Регіональне відділення в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
ПрАТ «Херсонм. Херсон, вул. Михай275 664,00
17,9973 Регіональне
Діпромісто»
лівська, 18
відділення в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі
ПАТ «Індустріальна
м. Херсон, пров. Ян68 346 200,00
23,0000 Регіональне
скляна компанія»
тарний, 2
відділення в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі
ПрАТ «Виробництво Херсонська обл.,
3 214 900,00
28,0258 Регіональне
«Технік»
м. Олешки, вул. Провідділення в Хермислова, буд.1
сонській області,
Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі
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відомості
приватизації

Продовження додатка 1

Код за
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
ЄДРПОУ
01036483 ПАТ «Херсонводбуд» м. Херсон, Дніпровський р-н, вул. Перекопська, 20

14312499

30412929

03579220

31982410
05390655

14314682

32883575

30634595
33348385
30083966
20077482
14309988

00306710
32557330

14078902

14309913
33054220
00018201
05503496

00152230
16392628

00152388
23996806
Іноземнe
(Республіка Болгарія)
00206256
00238180
16464888

Статутний капітал, грн
12 951 800,00

Державна
Орган управління
частка, %
49,5494 Регіональне
відділення в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі
ПрАТ «Машинобудів- Херсонська обл.,
7 957 700,00
49,5687 Регіональне
ний завод «Аметист» м. Олешки, вул. Провідділення в Хермислова, буд.1
сонській області,
Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі
Регіональне відділення по Хмельницькій області
ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» м. Хмельницький,
400 000,00
30,0000 Регіональне
вул. Тернопільська, 17
відділення по
Хмельницькій
області
ТОВ «Проектном. Хмельницький,
1 868 750,00
16,0000 Регіональне
вишукувальний
вул. Героїв Майдавідділення по
інститут «Хмельниць- ну, 54
Хмельницькій
кагропроект»
області
Регіональне відділення по Черкаській області
ПрАТ «ТюменьЧеркаська обл., м. Смі6 729 095,00
38,0224 Регіональне відМедико-Сміла»
ла, вул. Мазура, 24/4
ділення по Черкаській області
СТОВ «Канівський
Черкаська обл.,
470 000,00
15,0300 Регіональне відінкубатор»
м. Канів, вул, 1-го
ділення по Чертравня, 39,
каській області
Регіональне відділення по Чернівецькій області
ПАТ «Чернівецьм .Чернівці, вул. Хо66 458 910,00
21,5239 Регіональне
кий радіотехнічний тинська, 41
відділення по
завод»
Чернівецькій
області
Регіональне відділення по Чернігівській області
ПрАТ «М’ясоЧернігівська обл.,
15 261 200,00
25,0000 Регіональне
молочний комплекс Новгород-Сіверський
відділення по
«Сіверський»
р-н, с. Чайкине,
Чернігівській
вул. Шевченка, 1-а
області
Апарат Фонду
ПАТ «Україна турис- м. Київ, вул. Шовко89 592 368,49
100,0000 Апарат Фонду
тична»
вична, 12 офіс 309
ПАТ «Київпассервіс» м. Київ, вул. Нижній
195 963 000,00
99,9906 Апарат Фонду
Вал, 15а
ПрАТ «Миколаївська м. Миколаїв, Каботаж62 513 200,00
99,9123 Апарат Фонду
ТЕЦ»
ний Узвіз, 18
ПрАТ «Українська
м. Київ, вул. Січових
43 930 000,00
99,6585 Апарат Фонду
енергозберігаюча
Стрільців, 77, оф.418
сервісна компанія»
АТ «Закарпатський
Закарпатська обл.,
5 629 000,00
94,5335 Апарат Фонду
завод «Електроавто- Тячівський р-н,
матика»
смт Буштино, вул.Заводська, 1
ВАТ «Херсонський
м. Херсон, Площа П.
35 996 860,00
76,7588 Апарат Фонду
бавовняний комДубинди, 1
бінат»
ПрАТ «Державний
м. Київ,
7 012 000,00
50,9983 Апарат Фонду
науково-виробничий вул. Бульварнокомплекс заготівлі
Кудрявська , 27
і збереження аутологічної крові та її
компонентів»
АТ «Харківський нау м. Харків, Червоно504 700,00
50,0000 Апарат Фонду
ково-дослідний та
заводський р-н, просп.
проектно-конструк Московський 10/12
торський інститут
«Енергопроект»
ПАТ «Машинобум. Одеса, вул. Ак. Гар1 441 640,00
50,0000 Апарат Фонду
дівне виробниче
кавого, 6
об’єднання «Оріон»
ТОВ «Містечко інм. Київ, вул. Борис12 048 630,00
50,0000 Апарат Фонду
валідів»
пільська, 40
АТ «Укрнафтопром. Київ, бульв. Верхо36 652 947,00
50,0000 Апарат Фонду
дукт»
вної Ради, 34
ТОВ «Оздоровчий
Київська обл., Обухів13 316 000,00
31,0700 Апарат Фонду
комплекс «Пролісок» ський р-н, смт Козин,
вул. Солов’яненка,
буд. 369
ПАТ «Нафтохімік
Івано-Франківська
3 280 252,00
26,0000 Апарат Фонду
Прикарпаття»
обл., м. Надвірна,
вул. Майданська, 5
АТ «Київський нау
м. Київ, просп. Пере993 106,00
25,0000 Апарат Фонду
ково-дослідний та
моги, 4
проектно-конструк
торський інститут
«Енергопроект»
ПАТ «Нафтоперероб- Львівська обл., м. Дро8 706 749,50
25,0000 Апарат Фонду
ний комплекс – Га- гобич, вул. Бориславличина»
ська, 82
ТОВ «Конотоп
Сумська обл., м. Ко2 929 628,00
20,4519 Апарат Фонду
Компані»
нотоп, 4-й пров. вул.
Успенсько-Троїцької, 12
ТОВ «Інтерприбор- Республіка Болгарія,
14 100 (іноземна 18,4397 Апарат Фонду
сервіс»
м. Козлодуй 3321,
валюта – лв)
Врачанська обл., Муніципалітет Козлодуй
ВАТ «Житомирський м. Житомир, вул. Про18 798 475,00
98,2853 Апарат Фонду
завод хімічного
мислова, 1/154
волокна»
ВАТ «Коломийський Івано-Франківська
459 994,50
93,4363 Апарат Фонду
завод сільськогоспо- обл., м. Коломия,
дарських машин»
вул. Пушкіна, 6
АТ «Укрпапірпром»
м. Київ, вул. Є. Свер12 405 054,25
99,9533 Апарат Фонду
стюка, 19

Додаток 2
до наказу ФДМУ
від 27.03.2018 № 447

Перелік
єдиних майнових комплексів державних підприємств
і їх структурних підрозділів, у тому числі тих,
що передані в оренду
Код
ЄДРПОУ
14349640
00692239

00176259
00692386

05281529

14312884

00693322
32062157

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення по Вінницькій області
ЄМК державного підприємства «Літин- Вінницька обл., смт Літин, Міністерство інфраструктуський автобусний парк»
вул.Сосонське шосе, 4
ри України
Єдиний майновий комплекс дерВінницька обл., Тульчин- Міністерство аграрної пожавного підприємства «Тульчинське
ський р-н, с. Неснерварка, літики та продовольства
виробниче підприємство по племінній вул. Леонтовича, 62
України
справі в тваринництві»
Регіональне відділення по Волинській області
Відокремлений підрозділ «Шахта
Волинська обл., м. Ново- Міністерство енергетики
«Бужанська» державного підприємства волинськ, вул. Луцька, 1
та вугільної промисловос«Волиньвугілля»
ті України
Єдиний майновий комплекс держав- Волинська обл., Луцький Міністерство аграрної поного підприємства «Волинське облас- р-н, смт Рокині, вул. Стол- літики та продовольства
не сільськогосподарське виробниче
бова, 2
України
підприємство по племінній справі у
тваринництві»
Єдиний майновий комплекс держав- Волинська обл., м. Ковель, Міністерство аграрної поного підприємства «Волинська станція вул. Ватутіна, 69
літики та продовольства
луківництва»
України
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Єдиний майновий комплекс дер
м. Дніпро, вул. СтарокоРегіональне відділення по
жавного підприємства Дніпропет
зацька, 16/18
Дніпропетровській області
ровське спеціальне конструкторськотехнологічне бюро «Елеватормлинмаш»
Державне підприємство державний
Дніпропетровська обл.,
Регіональне відділення по
шовкорадгосп «Криворізький»
Криворізький р-н, с. Лісо- Дніпропетровській області
питомник, вул. Шевченка, 9
Державне сільськогосподарське під- Дніпропетровська обл.,
Регіональне відділення по
приємство «Кільчень»
Новомосковський р-н,
Дніпропетровській області
с. Голубівка, вул. Центральна, 141а
Єдиний майновий комплекс – цех
м. Дніпро, вул. КоксохіМіністерство економічного
ректифікації колишнього структурного мічна, 1
розвитку і торгівлі України
підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна

30 травня 2018 року

Продовження додатка 2

Код
Назва об’єкта
ЄДРПОУ
00193772 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державна інспекція по якості залізних руд»
00693279 Державна підприємство «Шовкорадгосп «Щорський»
00693233 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Апостолівське
підприємство по племінній справі у
тваринництві»
00693227 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Софіївське
підприємство по племінній справі в
тваринництві»
04605711 Державне підприємство «Проектний
інститут «Дніпродзержинськцивільпроект»

20314278

14313174

00239066

32343302

04696895

14277337

00700192

14308380

01387828
33171824
33933233
13884006
5632466

22492239

23860359
21028008
24971375

21049938

02497967

00729646

14311712

00212630
00387298
08183514
22994509

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Сиволапа, 35
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Щорськ,
вул. Матросова, 1
Дніпропетровська обл.,
Апостолівський р-н,
м. Апостолове, вул. Каманіна, 1
Дніпропетровська обл.,
Софіївський р-н, с. Вакулове, вул. 40 років Перемоги, 2
Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Запорізька, 20а

Орган управління
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Дніпропетровська обласна
державна адміністрація
Міністерство аграрної політики та продовольства
України
Міністерство аграрної політики та продовольства
України

Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства
Регіональне відділення по Донецькій області
Єдиний майновий комплекс «КомпДонецька обл., м. Маріу- Міністерство інфраструктулекс з агентування суден»
поль, пр. Луніна, 42
ри України
Єдиний майновий комплекс дерДонецька обл., м. Мирно- Регіональне відділення по
жавного комерційного торгового
град, мікрорайон МолоДонецькій області
підприємства «Комбінат шкільного
діжний, 58
харчування»
Регіональне відділення по Закарпатській області
Єдиний майновий комплекс держав- Закарпатська обл., Бере- Регіональне відділення по
ного підприємства «Берегівський
гівський р-н, с. Мужієво, Закарпатській області
кар’єр», який орендується ПрАТ «Бе- вул. Ракоці Ференца ІІ, 245
регівський кар’єр»
Єдиний майновий комплекс держав- м. Ужгород, вул. Сергія
Закарпатська обласна дерного підприємства «Дослідне конМартина, 4
жавна адміністрація
структорське бюро машинобудування»
Регіональне відділення по Запорізькій області
Єдиний майновий комплекс дерм. Запоріжжя, вул. Чуба- Регіональне відділення по
жавного підприємства «Запорізький
нова, 1
Запорізькій області
інститут сільськогосподарського машинобудування»
Єдиний майновий комплекс «Цех на- Запорізька область,
Регіональне відділення по
пільного обладнання»
смт Веселе, вул. Робоча, 6 Дніпропетровській області
Єдиний майновий комплекс держав- м. Запоріжжя, вул. Патріо- Міністерство економічного
ного підприємства «Державний інтична, 74 а
розвитку і торгівлі України
ститут по проектуванню промислових
підприємств»
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Єдиний майновий комплекс держав- Івано-Франківська обл.,
Регіональне відділення по
ного підприємства «Рибне господар- Галицький р-н, м. Бурш- Івано-Франківській області
ство «Галицький»
тин, вул. Л. Українки, 12
Регіональне відділення по Київській області
Єдиний майновий комплекс дерКиївська обл., м. Фастів, Міністерство економічного
жавного підприємства «Спеціальне
вул. Бишівська, 6
розвитку і торгівлі України
конструкторське та технологічне бюро
«Електронагрівач»
Єдиний майновий комплекс дерКиївська обл., м. Бровари, Міністерство аграрної пожавного підприємства «Українська
вул. Кутузова, 77
літики та продовольства
виробничо-наукова лабораторія імуУкраїни
ногенетики»
Регіональне відділення по Кіровоградській області
Державна підприємство «ОлексанКіровоградська обл.,
Регіональне відділення по
дрійський шовкорадгосп»
Олександрійський р-н,
Кіровоградській області
с. Рожеве
Регіональне відділення по Львівській області
Єдиний майновий комплекс – струк- Львівська обл., м. Черво- Міністерство енергетики
турний підрозділ – цех по переробці ноград, вул. Бічна Прота вугільної промисловосдеревини та виготовленню тарної
мислова, 35
ті України
заготовки державного підприємства
Української державної компанії по
реструктуризації підприємств вугільної
промисловості «Укрвуглереструктуризація»
Єдиний майновий комплекс держав- м. Львів, вул. Наукова, 7
Регіональне відділення по
ного підприємства
Львівській області
«Дослідний завод «Хвиля»

31803446 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ліктрави»

00854995

Адреса об’єкта

Львівська обл., Мостись- Міністерство аграрної покий р-н, м. Мостиська,
літики та продовольства
вул. Я. Мудрого, 121
України
Регіональне відділення по Миколаївській області
Єдиний майновий комплекс держав- Миколаївська обл., Мико- Міністерство аграрної поного підприємства «Племрепродуктор лаївський р-н, с. Степове літики та продовольства
«Степове»
України
Регіональне відділення по Одеській області
Єдиний майновий комплекс держав- м. Одеса, вул. СемінарРегіональне відділення по
ного підприємства «Енергомонтажний ська, 15а
Одеській області
поїзд № 754»
Державне підприємство «Регіональ- Одеська обл., Біляївський Регіональне відділення по
ний дослідно-експериментальний
р-н, с.Паліївка
Одеській області
комплекс»
Єдиний майновий комплекс держав- м. Одеса, пляж «Отрада», Регіональне відділення по
ного підприємства «Чорноморський
траверси 7-9
Одеській області
яхт-клуб»
Єдиний майновий комплекс дерм. Одеса, вул. Михайлів- Міністерство аграрної пожавного підприємства ремонтноська, 13
літики та продовольства
будівельної дільниці «Агрос»
України
Єдиний майновий комплекс дерм. Одеса, вул. Хімічна, 2
Міністерство економічного
жавного підприємства «Інженерний
розвитку і торгівлі України
виробничо-науковий центр литва
під тиском»
Єдиний майновий комплекс дерОдеська обл., м. Южне,
Міністерство економічного
жавного підприємства «Південний
вул. Індустріальна, 8
розвитку і торгівлі України
державний науково-виробничий центр
«Прогрес»
Єдиний майновий комплекс держав- Одеська обл., Біляївський Міністерство економічного
ного підприємства «Центр тестування р-н, с. Нерубайське,
розвитку і торгівлі України
мобільної техніки»
вул. Зелена, 1
Єдиний майновий комплекс колишм. Одеса, вул. ТерешУкраїнська державна будінього державного підприємства
кової, 21
вельна корпорація «Укрбуд»
«Нефон»
Єдиний майновий комплекс держав- Одеська обл., Овідіополь- Державна служба України
ного підприємства «ТВК»
ський р-н, смт Авангард, з питань регуляторної повул. Базова, 21
літики та розвитку підприємництва
Регіональне відділення по Полтавській області
Єдиний майновий комплекс дерм. Полтава, вул. Сапіго, 1 Міністерство аграрної пожавного підприємства «Державний
літики та продовольства
інститут по проектуванню підприємств
України
м’ясної та молочної промисловості
«Полтавадіпром’ясомолпром»
Державне підприємство «Державний м. Полтава, вул. Гоголя, 25 Міністерство регіональнопроектний інститут містобудування
го розвитку, будівництва
«Міськбудпроект» (м. Полтава)
та житлово-комунального
господарства
Регіональне відділення по Сумській області
Єдиний майновий комплекс Держав- Сумська обл., КонотопМіністерство аграрної поного насінницького сільськогосподар- ський р-н, с. Вирівка,
літики та продовольства
ського підприємства «Вирівське»
вул. Шевченка, 2
України
Регіональне відділення по Тернопільській області
Державне підприємство «Український м. Тернопіль, вул. Бродів- Міністерство економічного
світлотехнічний інститут»
ська, 44 а
розвитку і торгівлі України
Регіональне відділення по Харківській області
Державне підприємство «Український м. Харків, просп. Москов- Регіональне відділення по
державний інститут по проектуванню ський, 151
Харківській області
заводів важкого машинобудування»
Державне підприємство «БогодухівХарківська обл., Богодухів- Регіональне відділення по
ський сільськогосподарський учбово- ський р-н, с. Лозова
Харківській області
курсовий комбінат»
Державне підприємство «Світанок»
Харківська обл., Балаклій- Міністерство аграрної поський р-н, м. Балаклія,
літики та продовольства
вул. Загородня, 7
України
Державне підприємство «Благодатне» Харківська обл., ЗміївМіністерство аграрної поський р-н, с. Благодатне, літики та продовольства
вул. Жовтнева, 16
України
Єдиний майновий комплекс колишньо- Харківська обл., ХарківМіністерство економічного
го Державного підприємства «Науково- ський р-н, с. Комунар,
розвитку і торгівлі України
виробниче підприємство «Меридіан»
вул. Безлюдівська, 6
Єдиний майновий комплекс Харківм. Харків, вул. ШтерівМіністерство інфраструктуського хлібозаводу № 1 – колишній
ська, 6
ри України
структурний підрозділ Харківського
державного підприємства робітничого
постачання Південної залізниці

Продовження додатка 2

Код
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Орган управління
ЄДРПОУ
05453692 Єдиний майновий комплекс колишм. Харків, майдан 1-го
Міністерство аграрної понього Харківського державного сіль- Травня, 2
літики та продовольства
ськогосподарського іподрому
України
Регіональне відділення в Херсонській області,
Автономній республіці Крим та м. Севастополі
14141394 Державне підприємство «Державне
м. Херсон, вул. Червоно- Регіональне відділення в
науково-виробниче підприємство
флотська, 124
Херсонській області, Авто«Винконсервпроект»
номній республіці Крим та
м. Севастополі
Регіональне відділення по Хмельницькій області
Єдиний майновий комплекс – струк- Хмельницька обл., Хмель- Хмельницька районна дертурний підрозділ ДП «Хмельницький ницький р-н, с. Богданівці, жавна адміністрація
завод залізобетонних конструкцій
вул. Заводська, 1/2-б
та виробів»
Регіональне відділення по Черкаській області
Єдиний майновий комплекс колишЧеркаська обл., м. Сміла, Міністерство економічного
нього державного підприємства –
вул. Промислова, 13
розвитку і торгівлі України
фірми «Оризон-Транс»
30705346 Єдиний майновий комплекс держав- м. Черкаси,
Міністерство економічного
ного підприємства «Інститут легкої
вул. В’ячеслава Чорново- розвитку і торгівлі України
промисловості
ла, 243/1
31782788 Єдиний майновий комплекс Черм. Черкаси,
Українська державна будікаського державного комерційного
вул. В’ячеслава Чорново- вельна корпорація «Укрбуд»
житлово-побутового підприємства
ла, 261/1
«Житлосервіс»
34675640 Єдиний майновий комплекс дерЧеркаська обл., м. Ватуті- Регіональне відділення по
жавного підприємства «Ватутінське
не, вул. Лейтенанта Криво- Черкаській області
вантажно-транспортне управління»
шеї, 113
Регіональне відділення по Чернівецькій області
Єдиний майновий комплекс НовоЧернівецька обл., СокиРегіональне відділення по
дністровської державної швейнорянський район, м. Ново- Чернівецькій області
трикотажної фабрики
дністровськ
22849629 Єдиний майновий комплекс держав- м. Чернівці, вул. Василя
Регіональне відділення по
ного підприємства «Торговий дім
Лесина, 4-А
Чернівецькій області
«Буковинська горілка»
Регіональне відділення по м. Києву
16460790 Єдиний майновий комплекс держав- м. Київ, вул. МежигірРегіональне відділення по
ного підприємства «Проектний інсти- ська, 83
м. Києву
тут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»
36716107 Єдиний майновий комплекс держав- м. Київ, вул. Пухівська, 4 Регіональне відділення по
ного підприємства «КИЇВМАШСЕРВІС»
м. Києву
37423350 Єдиний майновий комплекс держав- м. Київ, вул. Героїв ДніРегіональне відділення по
ного підприємства «Український центр пра, 14г
м. Києву
у сфері благоустрою»
05422987 Державне підприємство дорожнього м. Київ, вул. Михайла
Державне агентство автозв’язку, інформаційного забезпечення Чалого, 3
мобільних доріг України
та автоматики «Укрдорзв’язок»
30518866 Єдиний майновий комплекс держав- м. Київ, вул. СаксаганМіністерство аграрної поного підприємства «Державний реського, 1
літики та продовольства
зервний насіннєвий фонд України»
України
21537419 Державне підприємство «Розрахунко- м. Київ, просп.
Міністерство регіональновий центр послуг»
Возз’єднання, 15/17
го розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства
13670251 Державне підприємство
м. Київ, бул. Лесі УкраМіністерство регіонально«Укрархбудінформ»
їнки, 26
го розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства
25202325 Державне підприємство «Центр з
м. Київ, вул. ТургенєвМіністерство регіональносертифікації будівельних матеріалів, ська, 38
го розвитку, будівництва
виробів та конструкцій»
та житлово-комунального
господарства
30251613 Державне підприємство «Науковом. Київ, вул. Віталія Шима- Міністерство регіональнотехнічний центр оцінки відповідності у новського, 2/1
го розвитку, будівництва
будівництві «Будцентр»
та житлово-комунального
господарства
36946596 Державне підприємство «Центр
м. Київ, вул. Велика Жито- Міністерство регіональнобудівельного та енергоефективного
мирська, 9
го розвитку, будівництва
інжинірингу»
та житлово-комунального
господарства
Апарат Фонду
33323245 Державне підприємство «Вінницький м. Вінниця, вул. 600Апарат Фонду
завод Кристал»
річчя, 21
Єдиний майновий комплекс колишІвано-Франківська обл.,
Регіональне відділення по
нього державного підприємства
м. Коломия, вул. Фабрич- Івано-Франківській області
«Коломийська паперова фабрика»
на, 10
01125614 Державна судноплавна компанія
м. Одеса, вул. ЛанжероМіністерство інфраструкту«Чорноморське морське пароплавство» нівська, 1
ри України
31091889 Державне підприємство водних шляхів Одеська обл., м. Ізмаїл,
Міністерство інфраструкту«Устьдунайводшлях»
вул. Героїв Сталінграда, 36 ри України
00852909 Державне підприємство «Іскра»
Харківська обл., Зміївський Апарат Фонду
р-н, с. Велика Гомільша
24339861 Лиманське державне виробниче
Харківська обл., Зміївський Апарат Фонду
сільськогосподарсько-рибоводне
р-н, смт Слобожанське,
підприємство
Балаклійське шосе, 48
32444638 Державне підприємство «Завод
м. Харків, просп. ГагаріАпарат Фонду
«Радіореле»
на, 181
00953042 Державне підприємство «Новопокров- Харківська обл., ЧугуМіністерство аграрної поський комбінат хлібопродуктів»
ївський р-н, смт Новолітики та продовольства
покровка, вул. ім. В.
України
Вєсіча, 1
20077743 Державне підприємство «Укреком. Київ, вул. Лобачевсько- Кабінет Міністрів України
ресурси»
го, 23в
14312789 Державне підприємство «Електром. Київ, вул. Кільцева
Міністерство економічного
нмаш»
дорога, 4
розвитку і торгівлі України
205104
Державне підприємство «Черкаський м. Черкаси, вул. Чигирин- Апарат Фонду
державний завод хімічних реактивів» ська, 21
5516406 Єдиний майновий комплекс дерм. Львів, вул. Тернопіль- Міністерство регіональножавного підприємства «Львівський
ська, 10
го розвитку, будівництва
науково-дослідний і проектний інстита житлово-комунального
тут «ЛьвівбудмНДІпроект»
господарства
35829997 Державне підприємство «Науковом. Київ, вул. Велика Жито- Міністерство регіональнодослідна виробничо-технічна агенція мирська, 9
го розвитку, будівництва
«Стратегія регіонального розвитку»
та житлово-комунального
господарства
14257599 Єдиний майновий комплекс Держав- м. Чернівці, вул. РусьРегіональне відділення по
ного підприємства «Особливе конка, 248л
Чернівецькій області
структорське бюро «Рута»
Єдиний майновий комплекс колишм. Київ, вул. АеродромРегіональне відділення по
нього державного торговельного під- на, 14
м. Києву
приємства «ГУДОК»

Додаток 3
до наказу ФДМУ
від 27.03.2018 № 447

Перелік
окремого майна
Назва балансоутримувача або зберігача, код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Вінницькій області
Приміщення адміністративної будівлі літ. Вінницька обл., Чечель- Департамент
«А», а саме: частина сходової клітини № 15 ницький р-н, с. Ольрегіонального екоплощею 11,5 м2 на першому поверсі;
гопіль, вул. Централь- номічного розвитку
Вінницької облдерприміщення № 16-25 загальною площею на, 163а
жадміністраціі, код
190,8 м2 на другому поверсі; приміщення
ЄДРПОУ 02741373
№ 1 площею 63,3 м2 підвалу літ. «А1»;
приміщення № 3 площею 26,4 м2 будівлі
гаража літ. «Б»
Група інвентарних об’єктів: прохідна
Вінницька обл., м. Туль- ТОВ «Тульчинський
площею 73,2 м2, адмінкорпус площею
чин, вул. Заводська, 2 консервний завод», код ЄДРПОУ
1919,0 м2 (в т. ч. склад, їдальня, овочевий
33444908
цех), будівля колишнього клубу площею
225,9 м2, металева ємність 400 куб. м
Нежитлові приміщення їдальні-кулінарії
Вінницька обл., ТеВідсутній
площею 281,8 м2; ВАТ «Удицький цукро- плицький р-н, с. Удич,
вул. 1 Травня, 3
вий завод»
Нежитлова будівля проммагазину з при- Вінницька обл., ТеВідсутній
будовою загальною площею 153,4 м2;
плицький р-н, с. Удич,
вул. 9 Травня, 4
ВАТ «Удицький цукровий завод»
Нежитлова будівля для продуктів заВінницька обл., ТеВідсутній
гальною площею 87,5 м2; ВАТ «Удицький плицький р-н, с. Удич,
вул. 1 Травня, 2а
цукровий завод»
Будівля бурякопункту площею 158,9 м2;
Вінницька обл., ТеВідсутній
ВАТ «Удицький цукровий завод»
плицький р-н, с. Удич,
вул. 1 Травня, 1
Будинок тваринника площею 90,6 м2, що Вінницька обл., Іллінець- ТОВ «Шанс», код
не увійшов до статутного капіталу СВАТ
кий р-н, с. Криштопівка, ЄДРПОУ 20119134
«Садовод»
вул. Жовтнева, 11б
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

№ 43-44 (1167-1168)

Орган
управління
Вінницька обласна державна
адміністрація

Регіональне відділення по Він
ницькій області
Регіональне відділення по Він
ницькій області
Регіональне відділення по Він
ницькій області
Регіональне відділення по Він
ницькій області
Регіональне відділення по Він
ницькій області
Регіональне відділення по Він
ницькій області

5

відомості
приватизації

Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Назва балансоутриОрган
мувача або зберігауправління
ча, код ЄДРПОУ
Вінницька обл., ІлліТОВ «Шанс», код ЄД- Регіональне віднецький р-н, с. Вербів- РПОУ 20119134
ділення по Він
ка, вул. Центральна, 69а
ницькій області
Вінницька обл., м. Ла- ПП «Електа», код ЄД- Регіональне віддижин, вул. Набереж- РПОУ 20119967
ділення по Він
на, 8Б
ницькій області
Вінницька обл., м. Ла- ПП «Електа», код ЄД- Регіональне віддижин, вул. Набереж- РПОУ 20119967
ділення по Він
на, 8А
ницькій області
Вінницька обл., Крижо- ПАТ «Крижопільський Регіональне відпільський р-н, с. Город- цукровий завод», код ділення по Він
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ницькій області
ська, 103
Вінницька обл., ЛітинВідсутній
Регіональне відський р-н, с. Літинські
ділення по Він
Хутори
ницькій області
м. Вінниця, вул. Пиро- Головне управління Державна казнагова, 29
Держказначейства
чейська служба
у Вінницькій області України
Держказначейства
України, код ЄДРПОУ
21727137
Вінницька область,
Відсутній
Регіональне відТростянецький район,
ділення по Він
с. Нова Ободівка,
ницькій області
вул. Призаводська, 24-г
Вінницька область,
Відсутній
Регіональне відТростянецький район,
ділення по Він
с. Нова Ободівка,
ницькій області
вул. Призаводська, 24-б
Вінницька обл., м. Бер- Бершадська міська Регіональне відшадь, вул. Покровська, рада, код ЄДРПОУ
ділення по Він
211-К
04051033
ницькій області
Вінницька обл., ТросТОВ «Агрофірма
Регіональне відтянецький р-н, с. Нова «Ободівський цуділення по Він
Ободівка, вул. Призакор», код ЄДРПОУ
ницькій області
водська, 1
32885163
Вінницька обл., БарТОВ «Прогрес», код Регіональне відський р-н, с. Гармаки, ЄДРПОУ 30072357
ділення по Він
вул. Першотравнева, 2б
ницькій області
Вінницька обл., КалиДСРП «Пиківський
Регіональне віднівський р-н, с. Іванів, рибцех», код ЄДділення по Він
вул. Польова, 30
РПОУ 24899838
ницькій області
Вінницька обл., ТросВідсутній
Регіональне відтянецький р-н, с. Лукаділення по Він
шівка, вул. Першотравницькій області
нева, 56 А
Вінницька обл., ПіщанВідсутній
Регіональне відський р-н, с. Гонорівка,
ділення по Він
вул. Центральна, 2
ницькій області
Вінницька обл., ТеТОВ «ТД «Агроімпорт Регіональне відплицький р-н, с. Собо- ЛТД», код ЄДРПОУ
ділення по Він
лівка, пров. Централь- 37165945
ницькій області
ний, 7г
Вінницька обл., Хміль- Великомитницька
Регіональне відницький р-н, с. Кушелів- сільська рада, код
ділення по Він
ка, вул. Гагаріна, 9
ЄДРПОУ 04331596
ницькій області
Вінницька обл., КозяВідсутній
Регіональне відтинський р-н, с. Красне,
ділення по Він
вул. Центральна, 59
ницькій області
Вінницька обл., Піщан- ПрАТ «Сад УкраїРегіональне відський р-н, с. Миколаїв- ни», код ЄДРПОУ
ділення по Він
ка, вул. Л. Українки, 26 00414316
ницькій області
Вінницька обл., Муро- ПАТ «Вищеольчеда- Регіональне відванокуриловецький р-н, ївське», код ЄДРПОУ ділення по Він
с. Обухів, пров. Робіт- 385520
ницькій області
ничий, 8А
Вінницька обл., ТростяВідсутній
Регіональне віднецький р-н, м. Ладиділення по Він
жин, вул. Промислова, 9
ницькій області
Адреса об’єкта

Будівля лазні загальною площею 97,2 м2,
що не увійшла до статутного капіталу
СВАТ «Садовод»
Нежитлова будівля площею 67,8 м2
Нежитлова будівля площею 458,4 м2
Протипожежна господарська мережа

Будівля лазні, яка під час приватизації
не увійшла до статутного капіталу СВАТ
«Племзавод «Україна»
Частина нежитлових вбудованих приміщень площею 73,4 м2 у цокольному поверсі 9-поверхового адмінбудинку

Будівля майстерні по ремонту тракторів
площею 111,0 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», код ЄДРПОУ 00371742
Будівля КП2 площею 18,3 м2, що не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», код ЄДРПОУ
00371742
Будівля лазні площею 221,1 м2, що не
увійшла до статутного капіталу «ВАТ «Бершадський цукровий завод» (ліквідований)
Окреме майно: димова труба, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод»
Будинок для охорони площею 34,6 м2
Будинок для приїжджих площею 104,1 м2
м2,

Будівля лазні площею 210,4
що не
увійшла до статутного капіталу КСП «Ладижинське»
Будівля лазні площею 71,3 м2, що не
увійшла до статутного капіталу СВАТ
«Гонорівське»
Будівля побутового корпусу АТЦ з верандою загальною площею 191,2 м2, що не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соболівський цукровий завод»
Будівля лазні площею 36,5 м2, що не увійшла
до статутного капіталу СВАТ по вирощуванню
насіння цукрових буряків «Жданівське»
Будівля магазину площею 62,3 м2, що
не увійшла до статутного капіталу САТ
«Самгородоцьке»
Будинок для сезонних працівників площею 633,3 м2 із вхідними майданчиками,
входами в підвал
Будівля лазні площею 137,0 м2

Об’єкти нерухомого майна: склад, навіс загальною площею 424,1 м2; гаражі
загальною площею 183,1 м2; майстерня
МЗМ загальною площею 363,4 м2, яке не
увійшло до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9»
Будівля контори загальною площею
Вінницька обл., м. Не- Вінницька філія ПАТ
802,8 м2
мирів, вул. Українська, 2 «Укртелеком», код
ЄДРПОУ 01182204
Будівля лазні літ. «А» з добудовою літ.
Вінницька обл., Хміль- АП НВП «Візит», код
«а» загальною площею 82,2 м2, що не
ницький р-н, с. КолиЄДРПОУ 02129063
увійшла до статутного капіталу СВАТ «Ко- бабинці, вул. Сойнілибабинське»
кова, 1а
Виробнича будівля складу № 1 літ. «А»
Вінницька обл., Шарго- Вінницька філія ПАТ
загальною площею 94,0 м2
родський р-н, с. Рахни- «Укртелеком», код
Лісові, вул. МакаренЄДРПОУ 01182204
ка, 32А
Виробнича будівля складу № 2 літ. «А»
Вінницька обл., Шарго- Вінницька філія ПАТ
з тамбуром літ. «а» загальною площею
родський р-н, с. Рахни- «Укртелеком», код
65,3 м2 та будівлею сторожової будки літ. Лісові, вул. Централь- ЄДРПОУ 01182204
на, 121
«Б» загальною площею 7,7 м2
Будівля лазні загальною площею 208,4 м2, Вінницька обл., КрижоВідсутній
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ пільський р-н, с. Соколів«Соколівський цукровий завод»
ка, вул. Терешкової, 74а
Будівля лазні літ. «А» загальною площею Вінницька обл., Літин- Шевченківська
173,5 м2
ський р-н, с. Шевченка, сільська рада, код
вул. Незалежності, 145 ЄДРПОУ 04326514
Будинок побуту літ. А загальною площею Вінницька обл., Літин- ПАТ «Племзавод
211,8 м2 з ганком
ський р-н, с. Кусиківці, «Літинський», код
вул. Шляхова, 38
ЄДРПОУ 00846180
2
Будівля колишньої пошти площею 40,7 м , Вінницька обл., ІлліВідсутній
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ нецький р-н, с. Камя«Камяногірський цукровий завод»
ногірка, вул. Центральна, 1
Будівля лазні літ. А з прибудовами літ. 1, Вінницька обл., м. Ям- Ямпільська міська
2
а1 загальною площею 148,0 м та сходо- піль, вул. Замостянрада, код ЄДРПОУ
вими площадками а2, а3, а4
ська, 61
03772660
Будівля магазину літ. «А» з прибудовою
Вінницька обл., КозяВідсутній
літ. «а» та ганком загальною площею
тинський р-н, с. Кориту66,7 м2, що не увійшла до статутного капі- вата, вул. Садова, 59б
талу САТ «Самгородоцьке»
Будівля лазні загальною площею 89,4 м2, Вінницька обл., Літин- Осолинська сільська
що не увійшла до статутного капіталу
ський р-н, с. Осолинка, рада, код ЄДРПОУ
СВАТ «ім.1 Травня»
вул. Шевченка,1б
04326448
Будівля трансформаторної підстанції літ. А Вінницька обл., ТульСВАТ «Птахокомбінат
площею 42,0 м2, електрощит, башта
чинський р-н, смт Кир- Тульчинський», код
насівка, урочище НаЄДРПОУ 05413994
бережне, 1А
Будівля дизельної і трансформаторної
Вінницька обл., ТульСВАТ «Птахокомбінат
літ. А, а
чинський р-н, смт Кир- Тульчинський», код
насівка, хутір Федьківка, ЄДРПОУ 05413994
урочище Федьківське, 1А
Приміщення площею 106,8 м2 в будівлі
м. Вінниця, вул. Макси- ПАТ «Вінницьке АТПгаража літ «Б», запасні частини 1550 шт., мовича, 21
10554», код ЄДРПОУ
матеріали 3101 шт., та МШП 2121 шт.
05482245
Окреме майно – УАТС (АТСК 50-200)
м. Вінниця, вул. Ватуті- ТОВ «Віннницьке
на, 10-Б
АТП-10555», код
ЄДРПОУ 05482251
Будівля гаража літ. А загальною площею Вінницька обл., Він
ПрАТ «Вінницяриб45,9 м2
ницький р-н, с. Загосп», код ЄДРПОУ
рванці, вул. Зарічна,
00476576
гараж № 97
Будівля лазні літ. А площею 50,8 м2
Вінницька обл., Літин- ПрАТ «Племзавод
ський р-н, с. Громад«Літинський», код
ське, вул. Ковпака, 4а
ЄДРПОУ 00846180
Будівля колишнього цеху розливу
Вінницька обл.,
ПрАТ «Агрокомплекс
вина літ. Б з підвалом літ. П/Б площею
м. Хмільник, вул. Сто- Хмільникпродукт», код
1127,4 м2
лярчука, 21
ЄДРПОУ 35797976
Приміщення їдальні площею 308,8 м2,
Вінницька обл., м. Ям- ПрАТ «Агропереробщо не увійшло до статутного капіталу ВАТ піль, вул. Сонячна, 6
ник», код ЄДРПОУ
«Ямпільський консервний завод»
00374025
Будинок для сезонних працівників літ. «А» Вінницька обл., Піщан- ПрАТ «Сад» Укразагальною площею 655,8 м2 з вхідним
ський р-н, с. Дмитраш- їни», код ЄДРПОУ
майданчиком літ. «а»
ківка, вул. Садова, 4а
00414316
Нежитлова будівля їдальні літ. А заВінницька обл., м. Туль- ТОВ «Будівельгальною площею 256,4 м2 з вхідними
чин, вул. Пестеля, 65а ник», код ЄДРПОУ
майданчиками
30806734
Будівля їдальні літ. А, веранда літ. а,
Вінницька обл., м. Шар- ПрАТ «Шаргородське
прибудова літ. а1 загальною площею
город, вул. Героїв Май- АТП-10528», код
156,5 м2
дану, 288
ЄДРПОУ 13335481
Одноповерхова будівля лазні загальною Вінницька обл., Хміль- Жданівська сільська
площею 146,3 м2
ницький р-н, с. Качанів- рада, код ЄДРПОУ
ка, вул. Кошового, 16
04331633
Будівля їдальні літ. «А» загальною площею Вінницька обл., ПоСніжнянська сільська
428,4 м2 з підвалом літ. «п/А», входом в
гребищенський р-н,
рада, код ЄДРПОУ
с. Сніжна, вул. Шкіль- 04327790
підвал літ. «в/п», ґанками
на, 4
Будівля лазні з тамбуром та вхідним май- Вінницька обл., Піщан- ПрАТ «Сад Україданчиком загальною площею176,3 м2
ський р-н, с. Дмитраш- ни», код ЄДРПОУ
ківка, вул. Садова, 4
00414316
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Продовження додатка 3

Назва балансоутриОрган
мувача або зберігауправління
ча, код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Волинській області
Будівля тиру загальною площею 720,5 м2 45400, Волинська
Державний вищий
Міністерство
обл., м. Нововолинськ, навчальний заклад
освіти і науки
вул. Промислова, 68
«Нововолинський
України
електромеханічний
коледж», код ЄДРПОУ 04656909
Група інвентарних об’єктів у складі: бу43000, Волинська обл.,
Відсутній
Фонд державдівля адмінбудинку (літер Д-2) загальною м. Луцьк, вул. Лідавного майна
2
площею 728,2 м та ремонтні бокси з
ська, 30
України
операторною АЗС (літер Г-1) загальною
площею 409,9 м2
Окреме майно – будівля, цех механічного 43000, Волинська обл., ТОВ «Луцька
Регіональне
обезвожування осаду (літер І-2) загальм. Луцьк, вул. Карбикартонно-паперова відділення по Воною площою 693,1 м2
шева, 3
фабрика», код ЄДлинській області
РПОУ 38272943
Нежитлове приміщення – гараж (літер
45701, Волинська обл., Управління Держав- Державна казнаВ-1) загальною площею 77,6 м2
Горохівський р-н, м. Го- ної казначейської
чейська служба
рохів, вул. Гетьманслужби України
України
ська, 5
у Горохівському
районі Волинської
області, код ЄДРПОУ
38031391
Гараж, літер Б-1, загальною площею
45008, Волинська обл., Головне управління Державна служ2
64,7 м
м. Ковель, вул. Драго- статистики у Волин- ба статистики
манова, 22
ській області, код
України
ЄДРПОУ 02359662
Будівля компресорного цеху ліквідованої 44101, Волинська обл., ТОВ «Базальт» (пере- Регіональне
газокомпресорної станції (ГКС-3) загаль- смт Ратне, вул. Шевреєстроване з ВАТ
відділення по Воною площею 1721,3 м2
ченка, 57
«Ратногазбуд»), код линській області
ЄДРПОУ 13346680
Приміщення адміністративно-побутового 45300, Волинська
ВП «ЗахідноМіністерство
комбінату загальною площею 3718,3 м2, обл., Іваничівський
Українська виконавча енергетики та
р-н, с. Грибовиця,
дирекція з ліквідації вугільної пролітер «А-2»
вул. Миру, 61
шахт» ДП «ОК» «Ук- мисловості
рвуглереструктури- України
зація», код ЄДРПОУ
39257791
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Підстанція ПС-35/10кВ
м. Дніпро, пр. Богдана ТОВ «Дніпропетров- Регіональне відХмельницького (вул.
ський завод кранів
ділення по ДніГероїв Сталінграду),
та засобів механізації пропетровській
106-А
«Дніпрокран», код
області
ЄДРПОУ 01412845
Будівля гаража загальною площею
Дніпропетровська обл., Головне управлінДержавна служ52,5 м2 (літ. А-1)
м. Кривий Ріг, вул. Во- ня статистики у
ба статистики
лосевича, 55
Дніпропетровській
України
області, код ЄДРПОУ
02359946
Нежитлова будівля загальною площею
Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський Регіональне від471,6 м2
м. Кам’янське, вул. Со- металургійний ком- ділення по Дніборна, 3а
бінат», код ЄДРПОУ пропетровській
05393043
області
Будівля магазину № 15
Дніпропетровська обл., ПрАТ «ПівнічРегіональне відм. Кривий Ріг, вул. Чер- ний гірничоділення по Днікасова, 86
збагачувальний ком- пропетровській
бінат», код ЄДРПОУ області
00191023
Нежитлові приміщення № 1,6,II на I-му
м. Дніпро, вул. СвєтВАТ «Дніпромлин»,
Регіональне відповерсі в літ. А-3, загальною площею
лова, 20
код ЄДРПОУ 951474 ділення по Дні2
113,6 м
(ліквідовано)
пропетровській
області
Нежитлова будівля пивбару (літ. А-1,
Дніпропетровська обл., ПАТ «Криворізький
Міністерство
2
А1-1) загальною площею 113,7 м
м. Кривий Ріг, вул. Ди- залізорудний компромислової пошинського, 34а
бінат», код ЄДРПОУ літики України*
00191307
Частина нежитлової будівлі загальною
Дніпропетровська обл., ПрАТ «ДТЕК Павло- Міністерство
площею 182,5 м2, вимощення І, огором. Першотравенськ,
градвугілля», код
енергетики та
вул. Жовтнева, 27/1
ЄДРПОУ 00178353
вугільної прожа № 1, 2
мисловості
України
Частина нежитлової будівлі (літ. А) плоДніпропетровська обл., ДП «Східний гірничо- Міністерство
щею 314,8 м2 з ганком (літ. а1), частини м. Жовті Води,
збагачувальний ком- енергетики та
вул. 8 Березня, 8
бінат», код ЄДРПОУ вугільної провимощення «І» площею 93,0 м2
14309787
мисловості
України
Будівля, головний корпус (пункт харДніпропетровська обл., ПАТ «ДТЕК ДНІПРО- Міністерство
чування) – А – 2 загальною площею
Дніпропетровський р-н, ОБЛЕНЕРГО», код
енергетики та
328,5 м2, замощення – І, огорожа № 1,
м. Підгородне, вул. Цен- ЄДРПОУ 23359034
вугільної протральна, 63П
мисловості
ворота № 2-4
України
Будівля кафе «Уют» літ. А, загальною пло- Дніпропетровська обл., ПАТ «Інтерпайп Ново- Регіональне відщею 329,2 м2
м. Новомосковськ,
московський трубний ділення по Днівул. Сучкова, 23/1
завод», код ЄДРПОУ пропетровській
05393139 «Комбінат області
виробничих підприємств»
Будівля магазину, літ. А-1, загальною
м. Дніпро, вул. СніКП «Комбінат виРегіональне відплощею 49,5 м2
гова, 9Д
робничих підприділення по Дніємств», код ЄДРПОУ пропетровській
01373246
області
Будівля медпункту № 68 загальною пло- м. Дніпро, вул. ПовіКП «Комбінат виРегіональне від2
щею 102,6 м
тряна, 5
робничих підприділення по Дніємств», код ЄДРПОУ пропетровській
01373246
області
Група інвентарних об’єктів у складі: бум. Дніпро, вул. БудіПублічне акціонерне Регіональне віддівля управління ЖКГ літ. С-2, загальною вельників, 34
товариство «Дніпров- ділення по Дніплощею 1486,6 кв.м, сходи літ. с, с1, с2,
ський машинобупропетровській
дівний завод», код
області
ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, проЄДРПОУ 14313332
хідна промбази ЖКГ літ.СI-1, загальною
площею 16,8 кв.м, приямок теплотраси
літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1,
СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9
кв.м, навіс літ. СЇІV -1, склад літ.СЖ-1,
загальною площею 176,0 кв.м, ґанок літ.
сж, склад металу літ.СЗ-1, загальною
площею 79,7 кв.м, № III – мостіння, внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня
телефонізація управління ЖКГ, каналізація
зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби,
господарський інвентар, меблі, офісне
обладнання -163 од.
Нежитлова будівля (літ. А-2) загальною
Дніпропетровська
Публічне акціонерне Регіональне відплощею 1356,3 м2
обл., м. Кам’янське (м. товариство «Дніпро ділення по ДніДніпродзержинськ),
вський металургій пропетровській
вул. Тагільська, 9
ний комбінат», код
області
ЄДРПОУ 05393043
Одноповерхова будівля літ. «Б» (колишня Дніпропетровська обл.,
Відсутній
Регіональне відлазня), яка має приміщення з № 1по
м. Першотравенськ,
ділення по Дні№ 87, загальною площею 761,6 м2
вул. Молодіжна, 12
пропетровській
області
Нежитлова будівля (літ. А-4) загальною
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Північний
Регіональне від2
площею 1849,7 м з огорожею та зам. Кривий Ріг, вул. Бі- ГЗК», код ЄДРПОУ
ділення по Днірюзова, 2А
00191023
пропетровській
мощенням
області
Нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом
Дніпропетровська обл., ПАТ «Криворізький
Міністерство
2
літ. А п/д, загальною площею 141,6 м ,
м. Кривий Ріг, вул. Сі- залізорудний комекономічного
чеславська (Кремлівбінат», код ЄДРПОУ розвитку і торгівнавісом літ. а
ська), 10б
00191307
лі України
Будівля овочесховища літ. А-1, з прибудо- м. Дніпро, просп. Сво- ПАТ «Євраз – ДніРегіональне відвами – літ. А’-1, А2-2, загальною площею боди, 187Б
пропетровський
ділення по Дніметалургійний запропетровській
1083,4 м2, вентшахтою літ. а’-1, ґанком
вод», код ЄДРПОУ
області
літ. а, навісами – літ. А’, Б, воротами –
05393056
№ 1, № 2
Будівля готелю «Рассвет» літ. А-7, А’-2,
49000, м. Дніпро,
ДП «Управління
Регіональне відА2-2, А’’’, а, а-1 загальною площею
вул. Івана Акінфієва,
справами Фонду
ділення по Дні(колишня Фучика), 30
державного майна
пропетровській
11650,7 м2
України», код ЄДобласті
РПОУ 39950170
Гараж цегляний загальною площею
Дніпропетровська
Головне управління Державна служ21,3 м2
обл., м. Апостолове,
статистики у Дніпро- ба статистики
вул. Центральна (Лепетровській області України
ніна), 63
Будівля майстерень літ. Е-2 площею
Дніпропетровська обл., Головне управління Державна служ1353,8 м2
м. Кривий Ріг, просп.
статистики у Дніпро- ба статистики
Героїв-підпільників
петровській області України
(Дзержинського), 1е
Будівля гаражів літ. Ж-1 площею 78,7 м2 Дніпропетровська обл., Головне управління Державна служм. Кривий Ріг, просп.
статистики у Дніпро- ба статистики
Героїв-підпільників
петровській області України
(Дзержинського), 1ж
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Продовження додатка 3

Назва об’єкта
Будівля їдальні № 16 на 100 місць загальною площею 1046,7 м2, що не увійшла
до статутного капіталу ПАТ «Південний
гірничо-збагачувальний комбінат»
Нежитлова будівля зерноскладу літ. А-1 з
ґанком літ. а загальною площею 486,6 м2
Будівля їдальні № 15 на 100 місць загальною площею 556,6 м2, що не увійшла
до статутного капіталу ПАТ «Південний
гірничо-збагачувальний комбінат»

Назва балансоутримувача або зберігача, код ЄДРПОУ
50026, ДніпропетровПАТ «Південська обл., м. Кривий
ний гірничоРіг, вул. Переяславська, збагачувальний комбуд. 2б
бінат», код ЄДРПОУ
00191000
Дніпропетровська обл., Софіївське міжрайонКриворізький р-н,
не управління воднос. Садове (с. Леніна),
го господарства
вул. Центральна, 59-Б
50026, ДніпропетровПАТ «Південська обл., м. Кривий Ріг, ний гірничовул. Широківське шосе збагачувальний ком(Широківське шосе),
бінат», код ЄДРПОУ
буд. 148а
00191000
м. Дніпро, вул. МалиНаціональний банк
новського, 66
України, код ЄДРПОУ
00032106
Адреса об’єкта

Комплекс будівель обчислювального центру у складі: адміністративна будівля літ.
А2 – 2 на І поверсі поз. 1-31, на ІІ поверсі
поз. 32-48 загальною площею 854,9 м2,
будівля гаража літ. Б-2 загальною площею 1106,7 м2, ґанки літ. б, б1, гараж літ.
В-1 загальною площею 412,0 м2, будівля
сторожки літ. Е, е’, е», навіси літ. И, З, Ж,
огорожі та споруди №№ 1, 2, 3, 4, частина 5, 7, частина мостіння – І
Регіональне відділення по Донецькій області
Нежитлова будівля загальною площею
Донецька обл.,
Державна установа
2
71,6 м
м. Слов’янськ, вул. Ко- «Донецький обласмяхова, 38а
ний лабораторний
центр Міністерства
охорони здоров’я
України», код ЄДРПОУ 38531102
Інженерна споруда «Басейн бризкальний» Донецька обл.,
ВАТ «Содовий зам. Слов»янськ, вул. Но- вод», код ЄДРПОУ
восодівська, 2
00204895
Нежитлова будівля комбінату побутового 87050, Донецька обл., СТОВ «Первомайська
2
обслуговування загальною площею 93 м Нікольський (Володар- птахофабрика», код
ський) р-н, с. Тополине, ЄДРПОУ 00851979
вул. Шкільна, 13
Група будівель і споруд автостанції у скла- 87450, Донецька обл., ПАТ «Донецьке об2
ді: будівля автостанції площею 236,1 м , Мангушський р-н,
ласне підприємство
смт Ялта, вул. Маяков- автобусних стантуалет площею 48,7 м2, навіс площею
ського, 48/18А
цій», код ЄДРПОУ
226,9 м2, навіс площею 12,6 м2, огоро03113785
жа площею 18,2 м2, огорожа площею
2
2
13,6 м , замощення площею 5215 м
Нежитлові приміщення 1-го поверху
Донецька обл., м. Бах- ТДВ «СІНІАТ», код
№ 1-19 загальною площею 134,4 м2,
мут, пров. Ломоносів- ЄДРПОУ 00290601
2-го поверху № 20-29 загальною площею ський 2-й, буд. 3
259,0 м2 в літ. «Г-2г» загальною площею
393, 4 м2 (колишня їдальня, інв. № 672)
Гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2 87500, Донецька обл., Управління Державм. Маріуполь, проспект ної казначейської
Миру (колишній прослужби у м. Маспект Леніна (проспект ріуполі Донецької
Республіки)), буд.
області, код ЄДРПОУ
10/20, гараж б/н
37989721
Нежитлова будівля лазні – сауни з прибу- 87500, Донецька обл., КСП «Зірка» (лікдовою, літ. А-1, А1-1, загальною площею м. Маріуполь, вул. Зе- відовано ухвалою
138,5 м2
лена, 33
Господарського суду
Донецької області
від 10.04.2007 р. по
справі № 12/58Б)
Нежитлові приміщення №№ 1-9 загаль- 84393, Донецька
ТОВ «Агрофірма Стеною площею 97,9 м2 (колишня лазня)
обл., м. Краматорськ,
пове», код ЄДРПОУ
смт Шабельківка,
00848664
вул. Вільямса, 1
Бокс № 1, П-1 на території автотран84792, Донецька
Вуглегірська ТЕС ВП
спортного виробничого об’єднання заобл., Бахмутський
ПАТ «Центренер2
гальною площею 1440,0 м
р-н, м. Світлодарськ,
го», код ЄДРПОУ
вул. Енергетиків,
00131245
буд. 101
Бокс № 2, О-1 на території автотран84792, Донецька
Вуглегірська ТЕС ВП
спортного виробничого об’єднання заобл., Бахмутський
ПАТ «Центренергальною площею 1031,9 м2
р-н, м. Світлодарськ,
го», код ЄДРПОУ
вул. Енергетиків,
00131245
буд. 101
Нежитлова будівля літ. «А-1» з прибудова- 85372, Донецька обл., КСП «Селидівми та ґанком (інв. № 26)
Покровський р-н,
ське, код ЄДРПОУ
с. Новоєлизаветівка,
00848196
вул. Широка, буд. 86А
Регіональне відділення по Житомирській області
Група інвентарних об’єктів – частина май- Житомирська обл.,
ПП «ЄВМ-Стандарт»,
на колишнього дитячого оздоровчого та- Житомирський р-н, Ста- код ЄДРПОУ
бору «Дружба» у складі: сушильна камера нишівська (Зарічанська) 31678345
(літ. Н) площею 37,13 м2, ізолятор (літ. О) сільська рада, Зарічанплощею 73,92 м2, будівля туалету (літ. М) ський лісгосп, квартал
площею 16,33 м2, душова – пральня (літ. № 5, виділ 18
П) площею 143,01 м2, будівля для тимчасового проживання персоналу (літ. Р) площею 284,39 м2, спальний корпус 5Г (літ.
С) площею 230,64 м2, спальний корпус 5В
(літ. Т) площею 224,29 м2, спальний корпус
5А (літ. Ф) площею 224,29 м2, спальний
корпус 5Б (літ. Х) площею 225,0 м2, будиночок для дітей (літ. Ц) площею 7,25 м2,
кінотеатр літній (літ. Ч) площею 370,2 м2,
бесідка (літ. Ш) площею 5,85 м2, металевий резервуар для води (літ. Щ) 20 куб. м,
що орендується ПП «ЄВМ-Стандарт»
Окреме майно – будівлі та споруди
Житомирська обл.,
Відсутній
колишньої автозаправної станції контей- Новоград-Волинський
нерного типу № 11: будівля колишньої
р-н, с. Броницька Гута,
операторної загальною площею 21,8 м2 вул. Шевченка, 1-В
(літ. А), асфальтобетонна площадка площею 118,3 м2 (літ. ДП)
Нежитлова будівля колишньої лазні на 20 Житомирська обл.,
ДП ПМК -155 ВАТ
місць (літ. А) загальною площею 244,0 м2 Ємільчинський р-н,
«Житомирводс. Степанівка, вул. Рад, буд», код ЄДРПОУ
133/Л
01036804
Окреме майно – будівлі та споруди коЖитомирська обл.,
Відсутній
лишньої автозаправної станції контейнер- Олевський р-н, с. Білоного типу № 3 : будівля колишньої опера- коровичі, вул. Степана
торної площею 10,1 м2 (літ. А), під’їздна Тудора, 18 А
та від’їзна площадка площею 88,4 м2 (літ.
ДП), автозаправний блок площею 4,5 м2
(літ. аб), автозаправний блок площею
4,5 м2 (літ. аб1), автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб2)
Нежитлова будівля колишнього
Житомирська обл.,
П(ПО)СП «Кишинпавільйону-їдальні (літ. А) загальною пло- Олевський р-н, с. Киське», код ЄДРПОУ
щею 264,1 м2
шин, вул. Гаражна, 7
5418655
Регіональне відділення по Закарпатській області
Закарпатська обл., Ір- Державне підприБудівля магазину-кафе (літ. А-А*) з
мансардним поверхом загальною площею шавський р-н, с. Довге, ємство «Довжанське
2
вул. Січових Стрільців, лісомисливське
приміщень 120,9 м
2а/1
господарство», код
ЄДРПОУ 22114572
Група інвентарних об’єктів у складі: блок Закарпатська обл.,
Мукачівське між2
склада літ. В площею 100,4 м ; корпус
Мукачівський р-н, с. Ра- районне управління
майстерні літ. Г-Г’ площею 1119,5 м2;
кошино, вул. Бенедиків- водного господармойка машин літ. Д площею 4,8 м2; склад ська, 11
ства, код ЄДРПОУ
запчастин літ. И площею 96,8 м2; прохід01033875
на літ. К площею 12,3 м2
Будівля (літ. А) загальною площею 98,3 м2 Закарпатська обл., Му- Мукачівське міжкачівський р-н, с. Бене- районне управління
диківці, вул. Бенедиків- водного господарська, 13а
ства, код ЄДРПОУ
01033875
Вбудоване приміщення заглибленого
Закарпатська обл.,
ПАТ «Ужгородський
складу № 2 загальною площею 756,8 м2 м. Ужгород, вул. БолТурбогаз», код
гарська, 3
ЄДРПОУ 00153608
Виробничі приміщення (літ. А), площею
35,4 м2

90300, Закарпатська
обл., м. Виноградів,
вул. Лейзмана, 4а

ПрАТ «Закарпаттяобленерго», код
ЄДРПОУ 00131529

Орган
управління
Регіональне відділення по Дніпропетровській
області
Державне агентство водних ресурсів України
Регіональне відділення по Дніпропетровській
області
Національний
банк України

Міністерство охорони
здоров’я України

Регіональне відділення по Донецькій області
Регіональне відділення по Донецькій області
Регіональне відділення по Донецькій області

Регіональне відділення по Донецькій області
Державна казначейська служба
України

Регіональне відділення по Донецькій області

Регіональне відділення по Донецькій області
Міністерство
енергетики та
вугільної промисловості
Міністерство
енергетики та
вугільної промисловості
Регіональне відділення по Донецькій області

Регіональне
відділення по
Житомирській
області

Регіональне
відділення по
Житомирській
області
Регіональне
відділення по
Житомирській
області
Регіональне
відділення по
Житомирській
області

Регіональне
відділення по
Житомирській
області
Державний
комітет лісового
господарства
України
Державне агентство водних ресурсів України

Державне агентство водних ресурсів України
Регіональне
відділення по
Закарпатській
області
Міністерство
енергетики та
вугільної промисловості
України
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Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача або зберігача, код ЄДРПОУ

Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
смт Середнє, вул. Закарпатська, 130 «А»
– водозабір біля плотини (літ. Б), плоЗакарпатська обл.,
щею 96,9 м2; – збір головного вузла (літ. Ужгородський р-н,
А), площею 29,7 м2; – рісберна плотина с. Кам’яниця, вул. Ужанс. Кам’яниця Ужгородської ГЕС (позиція ська, 22 «а»
за планом V); – плотина головного вузла
(літ. В), площею 1148,3 м2;
ПрАТ «Закарпаттяо- паводковий водозлив поз. VІІ та поз.
Закарпатська обл.,
бленерго», код ЄДVІ – аварійний водоскид Оноківської ГЕС, Ужгородський р-н,
РПОУ 00131529
площею 264,0 м2
с. Оноківці, вул. Енергетиків, 17 «б»
– сміттєутримуюча решітка водозабору Закарпатська обл.,
турбінами ОнГЕС;
Ужгородський р-н,
с. Оноківці, вул. Енергетиків, 17
– сміттєутримувач решітка водозабору
Закарпатська обл.,
турбінами УжГЕС
м. Ужгород, вул. Електрозаводська, 4 «б»
Група інвентарних об’єктів у складі: –
Закарпатська обл.,
гребля (позиція за планом І) площею
Хустський р-н, с. Віль982,80 м2;
шани, 231 «А»
– відстійник первинний (позиція за
Закарпатська обл.,
планом І) площею 7,2 м2; – пісколовка
Хустський р-н, с. Протигоризонтальна з пропускною здатністю 20 вень, 760
л/с площею 2 м2; – будівля хлораторної
установки з двома біофільтрами відстійників (літ. А), площею 25 м2;
– нагірна канава № 1 над зрівняльною
Закарпатська обл., Хустшахтою (позиція за планом № 1) площею ський р-н, с. Противень,
132,0 м2;
747 «Е»
- нагірна канава № 2 нижче рівня зрівЗакарпатська обл., Хустняльної шахти (позиція за планом № 2)
ський р-н, с. Противень,
площею 132,0 м2;
747 «Є»
– кювет над будівлею дросельних заЗакарпатська обл., Хусттворів (позиція за планом № 3) довжиною ський р-н, с. Противень,
ПрАТ «Закарпаттяо45,0 п. м;
747 «Ж»
– відстійник будівлі ГЕС (позиція за
Закарпатська обл., Хуст- бленерго», код ЄДпланом № 1) площею 4,0 м2; – відвідний ський р-н, с. Противень, РПОУ 00131529
клапан (позиція за планом № 1) площею 747 «Г»
827,2 м2; – аварійний скид з колекторного приміщення (позиція за планом № ІІІ)
площею 30,0 м2;
– намулові площадки (позиція за планом Закарпатська обл., ХустІ-ІІІ) в кількості 3 штук по 19,6 м2. кожна ський р-н, с. Противень,
загальною площею 58,8 м2; – будівля
747 «В»
біофільтра з двома радіальними відстійниками (літ. Б), площею 53,9 м2; –
будівля хлораторної установки (літ. А),
площею 21,4 м2;
– міст через швидкотік площею 75,7 м2; Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Противень,
747 «Д»
– сарай біля клубу ТРГЕС (літ. А-1),
Закарпатська обл., Хустплощею 52,5 м2
ський р-н, с. Противень,
732 «а»
Регіональне відділення по Запорізькій області
Окреме майно – окремо розташовані спо- м. Запоріжжя, вул. Екс- ЗАТ «ЗАПОРІЖруди виробничого призначення, у складі: пресівська, 28
БУД», код ЄДРПОУ
склад та столярська майстерня, літ. Б,
01239559 (присклад ПММ, літ. Д, гараж № 1, літ. К-2,
пинено)
гараж № 2, літ. К-2, архів № 3 другого
поверху, літ К-2, склад ПММ, літ. Л, прохідна, літ. Н, зварювальний цех, літ. В
навіс, літ. П, склад, літ. Г, зварювальний
цех, літ. З, склад, літ. М, склад, літ. О, навіс, літ. Р, ворота №№ 1,3,4, хвіртка № 2,
паркани №№ 5, 6, 7, 8, майданчик під
склад № 9, майданчик тельфера № 10,
замощення І
Окреме майно у складі: склад зберігання м. Запоріжжя, вул. Кар ВАТ «Автотранспортспецмашин, літ. Ф інв. № 1-0021 площею пенка-Карого, 60
не підприємство
868,6 м2; запасні частини до автомобілів
№ 12355», код ЄДв кількості – 241 одиниця; інше майно в
РПОУ 03116849
кількості – 1927 одиниць, у складі: касета
для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20
шт., ложки алюмінієві – 100 шт., набір
інструментів – 1 шт., набір ключів – 2
шт., пила – 16 шт., прибор ДК4 – 10 шт.,
протигаз – 20 шт., розпиратор – 800 шт.,
СМУ – 50 шт., сумка дерматинова – 9
шт., сокира з ручкою – 5 шт., електромегафон – 1 шт., замок начіпний – 2 шт.,
касета – 40 шт., аптечка – 35 шт., цебро
брезентове – 100 шт., цебро гумове – 65
шт., каністра велика – 28 шт., каністра
мала – 75 шт., касета для каністр – 30
шт., клапан на розпилювач – 280 шт.,
лопата – 82 шт., вогнегасник – 44 шт.,
ланцюг ковзання – 12 шт.
Окреме майно у складі: прохідна інв.
м. Запоріжжя, пл. Запо- ПАТ Запорізький мерізька, 9
талургійний комбінат
№ 10100975, літ. А, 5,8 м2; вагова
«Запоріжсталь», код
інв. № 10034658, літ. Б, 6,0 м2; склад
ЄДРПОУ 00191230
інв. № 10101453, літ. В, 12,6 м2; відкритий склад для піску та щебню інв.
№ 10201376, літ. Г.; склад пропану бутану інв. № 10100967, літ. Д; насосна
станція буд/бази інв. № 10100965, літ.
Е, 21,8 м2; будівля управління та їдальні
інв. № 10100972, літ. Ж, 239,8 м2; будівля
механічної майстерні інв. № 10100968,
літ. З, 411,4 м2; склад ацетелену інв.
№ 10100966, літ. И, 51,7 м2; будівля майстерні та складу «ЕМО» інв. № 10100970,
літ. К, 756,7 м2; навіс інв. № 10201732,
літ. Л; заправна станція інв. № 10201369,
літ. М; будівля арматурного цеху інв.
№ 10100971, літ. Н, 1138,7 м2; будівля
столярної майстерні інв. № 10100973, літ.
О, 64,6 м2; навіс інв. № 10201734, літ. П.;
будівля по виробництву монтажних елементів інв. № 10100969, літ. Р, 514,3 м2;
будівля складу 5, 5а, лабораторнобудівельної бази інв. № 10100964, літ.
Т, 1197,2 м2; навіс інв. № 10201733, літ.
С.; загальний санвузол інв. № 0100974,
літ. У; ворота інв. № 10201370, № 1;
паркан інв. № 10201372, № 2; бетонний
вузол інв. № 10201375, № 3; канал
для мийки і змазування машин інв.
№ 10201374, № 4; яма для вапна інв.
№ 10201364, № 5; опалювальна система
інв. № 10300808, № 6; протипожежний резервуар інв. № 10201368, № 7;
ваги підлогові інв. № 10634655, № 8;
автошляхи інв. № 10201371, I; бетонні
майданчики інв. № 10201366, II; трансформаторна підстанція інв. № 10402108,
№ 9; паркан № 10; цистерна для води
інв. № 10201367, № 11; підкранові колії
інв. № 10201365, № 12; противопожежний резервуар інв. № 10201373, № 13;
водопровід будівельний (труба діаметр
60*4 – 629 м, труба діаметр 48*3,5 –
330 м, труба діаметр 34*3,5 – 155 м,
труба діаметр 42*4 – 40 м, труба діаметр
28*3 – 225 м), інв. № 10300807; зливна
каналізація (складається з 7-ми окремих
ліній -180 м, виконана з азбоцементних
труб діаметром 150 з’єднаних муфтами
та резиновими кільцями, розмежувальна
оглядовими колодязями та дощеприймальниками), інв. № 10300806; фекальна
мережа: труба азбоцементна діаметр
150 – 292 м, труба азбоцементна діаметр
200 – 120 м, інв. № 10300805; гідратна
мережа: труба діаметр 114*6 -195 м,
труба діаметр 114*6 – 345 м, труба діаметр 83*4 – 40 м, труба діаметр 60*4
-70 м, інв. № 10300804; технологічна
каналізація: труба азбоцементна діаметр
150 – 60 м, труба азбоцементна діаметр
200 – 135 м, труба азбоцементна діаметр
300 – 60 м, інв. № 10300803; зовнішня
розводка електричних мереж: кабель
АВВГ 4*10 -280 м, АВВГ 3*25+16 -400 м,
АВВГ 3*50+25 -95 м, АВВГ 3*70+35 -365
м, АВВГ 3*95+50 -90 м, АВВГ 3*120+70
-710 м, АВВГ 27*2,5 -110 м, АВВГ 5*2,5
-120 м, труба азбоцементана діаметр
100 – 170 м, інв. № 10300802; зовнішнє
освітлення: кабель АВВГ 4*25 – 820 м;
труба азбоцементна діаметр 150 – 40 м,
інв. № 10300801

Орган
управління

Група інвентарних об’єктів у складі: –
виробничі приміщення (літ. А), площею
50,5 м2;
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Продовження додатка 3

Назва об’єкта
Окреме майно у складі: коридори першого поверху № 1 площею 10,0 м2 та № 2
площею 32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщення № 1924 підвалу «під А» та сходова клітина ІІІ
загальною площею 132,3 м2, підземне
приміщення «Б» площею 96,16 м2
Побутові приміщення (літ. Б-3), інв.
№ 070101, загальною площею 933,8 м2

Адреса об’єкта
Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка, вул. Нова, 4а

Назва балансоутриОрган
мувача або зберігауправління
ча, код ЄДРПОУ
Зберігач – ТОВ «ВІ- Регіональне відТЬОК», код ЄДРПОУ ділення по Запо35215538
різькій області

м. Запоріжжя, Південне Зберігач – ТОВ
Регіональне відшосе, 62
«Партнер 2000», код ділення по ЗапоЄДРПОУ 30616602
різькій області
Очисні споруди біологічного очищення
Запорізька обл., Запо- ПрАТ «СантехмонРегіональне відфекальних стоків, у складі: насосна ферізький р-н, с. Розумів- таж», код ЄДРПОУ
ділення по Запокальних відходів, літ. Ф, насосна фекаль- ка, територія б/в «Лісова 01415559
різькій області
них відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4 поляна»
(в т. ч. трубопроводи – 366 п. м)
Гараж № 9, літ. В, загальною площею
Запорізька обл., м. За- Запорізьке державне Державний
16,1 м2
поріжжя, просп. Сопідприємство «Раді- концерн «Укроборний, 58
оприлад», код ЄДборонпром»
РПОУ 14313317
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Електростанція дизельна на шасі автом. Івано-Франківськ,
Івано-Франківська
Фонд державмобіля ЗІЛ-157
вул. Ребета, 2
філія ПАТ «Укртеле- ного майна
ком», код ЄДРПОУ
України
01184635
Автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502, номер- м. Івано-Франківськ,
Господарський
Іваноний знак 74-73 ІВА
вул. Дудаєва, 31
підрозділ господар- Франківська обського управління
ласна державна
Івано-Франківської адміністрація
ОДА, код ЄДРПОУ
33427126
Адміністративна будівля загальною
м. Івано-Франківськ,
ПАТ «Укрнафта», код Міністерство
площею 826,3 м2, що не включена до
вул. Отця І. Блавацького ЄДРПОУ 00135390
енергетики та
вугільної простатутного капіталу ПАТ «Укрнафта» та
мисловості
перебуває на його балансі
Регіональне відділення по Київській області
Будівля їдальні літ. «П» площею 1299,2 м2 Київська обл., м. Ірпінь, ВАТ «Ірпіньмаш», код Регіональне відвул. Садова, 94
ЄДРПОУ 00240135
ділення по Київській області
Будівля недіючої лазні площею 98,5 м2
Київська обл., Бровар- СТОВ «Нова УкраРегіональне відський р-н, с. Зазим’є, їна», код ЄДРПОУ
ділення по Київвул. Широка (Пролетар- 00448737 (приській області
ська), 17
пинено)
Частина нежитлової будівлі літ. А – група Київська обл., м. БоВАТ «Бориспільське Регіональне відприміщень № 15, № 16 загальною пло- риспіль, вул. Київський АТП 13264», код
ділення по Київщею 142,0 м2, ганок, ганок (сауна)
шлях, 10
ЄДРПОУ 02140745
ській області
(припинено)
Нежитлова будівля – столова (літ. 1А)
Київська обл., БаСТОВ ім. Леся Сер- Регіональне відзагальною площею 220,7 м2 зі спорудами ришівський р-н,
дюка, код ЄДРПОУ
ділення по Київс. Бзів, вул. Свято00857479
ській області
(огорожа № 1-2)
Миколаївська, 22
Будівля побуткомбінату літ. «М2» загаль- Київська обл., м. Ірпінь, ВАТ «Ірпіньмаш», код Регіональне відною площею 273,7 м2
вул. Садова, 94
ЄДРПОУ 00240135
ділення по Київській області
Будівля колишнього дитячого садка (літ. Київська обл., м. Біла
ДП ПАТ «Київхліб»
Регіональне відА) загальною площею 250,1 м2 з госЦерква, вул. ПекарБілоцерківський
ділення по Київська, 13
хлібокомбінат, код
ській області
подарчим корпусом (літ. Б) загальною
ЄДРПОУ 00381574
площею 50,4 м2
Будівля недіючої лазні загльною площею Київська обл., Білоцер- ВАТ «Терезине»
Регіональне від137,6 м2
ківський р-н, смт Тере- (правонаступник –
ділення по Київзине, вул. Першотрав- ТДВ «Терезине»), код ській області
нева, 11
ЄДРПОУ 05407982
Будівля лазні загальною площею 115,6 м2 Київська обл., КиєвоПАТ «Плодорозсад- Регіональне відСвятошинський р-н,
ницьке», код ЄДРПОУ ділення по Київс. Святопетрівське,
05528378
ській області
вул. Володимирська 2-3
Нежитлова будівля – їдальня (літ. А) пло- Київська обл., м. Бере- ПАТ «БерезанРегіональне відщею 129,7 м2, прибудова (літ. а) площею зань, вул. Героїв Небес- ське», код ЄДРПОУ ділення по Київної Сотні, 27а
00849994
ській області
140,2 м2, ганок (літ. а1), ганок (літ. а2)
Нежитлова будівля (столова) загальною Київська обл., Василь- ПАТ «Птахофабрика Регіональне відплощею 749,5 м2
ківський р-н, с. Крушин- «Україна», код ЄДділення по Київка, вул. Колгоспна, 11 РПОУ 05477066
ській області
Будівля магазину загальною площею
Київська обл., Баришів- СТОВ «ГостролучРегіональне від611,3 м2
ський р-н, с. Гострочя», код ЄДРПОУ
ділення по Київлуччя, вул. Ценральна 00850039 (приській області
(колишня Леніна), 69
пинено)
Автомобіль ЗІЛ-131
Київська обл., м. Обухів, ВАТ «Обухівське АТП- Регіональне відвул. Будьоного, 33
13238», код ЄДРПОУ ділення по Київ05538796
ській області
Частина будівлі автотракторних класів
Київська обл., м. Фастів, ВАТ «СільгосптехРегіональне відзагальною площею 378,7 м2
вул. Гусєва, 27
ніка», код ЄДРПОУ
ділення по Київ03744994
ській області
2
Будівля недіючої лазні площею 188,2 м
Київська обл., Василь- ВАТ «Племінний за- Регіональне відківський р-н, с. Плевод «Дзвінкове», код ділення по Київсецьке, вул. Варовиць- ЄДРПОУ 00857404
ській області
кого, 10
Нежитлове приміщення їдальні загальною Київська обл., м. ВаПАТ «ВасильківхліРегіональне відплощею 318,1 м2
сильків, вул. Володибопродукт», код ЄД- ділення по Київмирська, 22
РПОУ 00951741
ській області
Нежитлове приміщення медпрофілакто- Київська обл., м. ВаПАТ «ВасильківхліРегіональне відрію загальною площею 177,7 м2
сильків, вул. Володибопродукт», код ЄД- ділення по Київмирська, 22
РПОУ 00951741
ській області
Будівля магазину площею 186,8 м2
Київська обл., Баришів- КСП «ХмельоРегіональне відський р-н, с. Григорівка, вик», код ЄДРПОУ
ділення по Київвул. Леніна, 16/1
00849942 (в стані
ській області
припинення)
Гараж (літ. А); оглядова яма (під літ. А)
Київська обл., Бородян- Управління фінансів Бородянська разагальною площею 62,5 м2
ський р-н,
Бородянської район- йонна державна
ної державної адміні- адміністрація
страції, код ЄДРПОУ
05408384
Регіональне відділення по Кіровоградській області
Комплекс у складі: нежитлова будівля,
м. КропивницьДержавне підМіністерство
ББ1б-б5, загальна площа 587,2 м2; гакий, вул. Нижня
приємство
енергетики та
«Східний гірничовугільної пронок, кр; ганок, кр1; ганок, кр2; сходи, с; П’ятихатська, 24а
збагачувальний ком- мисловості
приямок, п
бінат», код ЄДРПОУ України
14309787
Нежитлова будівля (магазин) загальною Кіровоградська обл.,
Відсутній
Регіональне
площею 115,9 м2
Бобринецький р-н,
відділення по
с. Верхньоінгульське,
Кіровоградській
вул. Набережна, 14
області
Установка СО 169, реєстровий номер
Кіровоградська обл.,
ПрАТ «НВО «Етал»,
Регіональне
5814256.20.ААВАГЕ117
м. Олександрія, вул. За- код ЄДРПОУ
відділення по
водська, 1
05814256
Кіровоградській
області
Малярний агрегат СО-154, реєстровий
Кіровоградська обл.,
ПрАТ «НВО «Етал»,
Регіональне
номер 5814256.20.ААВАГЕ118
м. Олександрія, вул. За- код ЄДРПОУ
відділення по
водська, 1
05814256
Кіровоградській
області
Малярна станція СО, реєстровий номер Кіровоградська обл.,
ПрАТ «НВО «Етал»,
Регіональне
5814256.20.ААВАГЕ119
м. Олександрія, вул. За- код ЄДРПОУ
відділення по
водська, 1
05814256
Кіровоградській
області
Вентилятор ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46), ре- Кіровоградська обл.,
ПрАТ «НВО «Етал»,
Регіональне
єстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ120 м. Олександрія, вул. За- код ЄДРПОУ
відділення по
водська, 1
05814256
Кіровоградській
області
Вентилятор В-Ц4-75-6,3, реєстровий но- Кіровоградська обл.,
ПрАТ «НВО «Етал»,
Регіональне
мер 5814256.20.ААВАГЕ121
м. Олександрія, вул. За- код ЄДРПОУ
відділення по
водська, 1
05814256
Кіровоградській
області
Будівля їдальні загальною площею 62,0 м2 Кіровоградська обл., Го- CФГ «Славутич», код Регіональне
лованівський р-н, с. Да- ЄДРПОУ 32150431
відділення по
видівка, вул. Лісова, 5
Кіровоградській
області
Будівля їдальні загальною площею
Кіровоградська обл., Го- CФГ «Славутич», код Регіональне
238,9 м2
лованівський р-н, с. Да- ЄДРПОУ 32150431
відділення по
видівка, вул. Лісова, 6
Кіровоградській
області
Приміщення теслярсько-столярної май- Кіровоградська обл.,
ПрАТ «НВО «Етал»,
Регіональне
стерні площею 152,1 м2
м. Олександрія, вул. За- код ЄДРПОУ
відділення по
водська, 1
05814256
Кіровоградській
області
Адміністративна будівля та господарські Кіровоградська обл.,
Управління Держав- Державна казнаприміщення
м. Благовіщенське
ної казначейської
чейська служба
(Ульяновка), вул. Ореста служби України в
України
Гуменюка (К. МаркУльяновському раса ), 1
йоні Кіровоградської
області, код ЄДРПОУ
37944689
Гараж (літ. Г) площею 25,9 м2
Кіровоградська обл.,
Управління Державної Державна казнам. Долинська, вул. Со- казначейської служби чейська служба
борності України (ЛеУкраїни у Долинському України
ніна), 17
районі Кіровоградської
області, код ЄДРПОУ
37983323
Нежитлова будівля (свинарник) загальною Кіровоградська обл.,
ЗАТ «Голованівський Регіональне
площею 163,0 м2
смт Голованівськ,
хліб», код ЄДРПОУ
відділення по
вул. Щаслива (Круп00378750
Кіровоградській
ської), 10
області

Продовження додатка 3

Назва об’єкта
Комплекс будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу (механічний цех
літ. Б, б, б’) загальною площею 5393 м2,
будівля адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А’) загальною площею
819,7 м2, бокс збірний для автомобілів
(бокс літ. В) загальною площею 561,6 м2,
огорожа № 1, замощення № І
Комплекс будівель споруд та обладнання у складі: штаб-прохідна (літ. АА1)
182,7 м2; склад-сховище (літ. Н) 839,1 м2;
сховище (літ. П) 878,7 м2; сховище (літ.
С) 873,2 м2; трансформаторна підстанція
(літ. Б); навіс (літ. В); убиральня (літ. Г);
погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ.
Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ. з);
прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ.
К); вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ.
М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т);
підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ.
К1); підвал (літ. Л1); ганок, кр; ганок, кр1;
ганок, кр2; ганок, кр.3; ганок, кр.4; ганок,
кр.5; ганок, кр.6; ворота, №; ворота, № 1;
ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4
Кран баштовий КБ-100.3 А1, інв.
№ 033844, реєстровий номер 5814256.20.
ААВАГЕ106

Адреса об’єкта
Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, проїзд
Поліграфістів, 10-а

27632, Кіровоградська
обл., Кіровоградський
р-н, с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, 2

Назва балансоутримувача або зберігача, код ЄДРПОУ
ДП «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація», код
ЄДРПОУ 39244468

Кіровоградська
районна державна
адміністрація, код
ЄДРПОУ 04055067

Кіровоградська обл.,
ПрАТ «Науково-ви
м. Олександрія, вул. За- робниче об’єднання
водська, 1
«Етал», код ЄДРПОУ
05814256
Кран баштовий КБ-309, інв. № 031623,
Кіровоградська обл.,
ПрАТ «Науково-ви
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098 м. Олександрія, вул. За- робниче об’єднання
водська, 1
«Етал», код ЄДРПОУ
05814256
Приміщення лазні (магазину) загальною Кіровоградська обл.,
ТОВ «Виробничо-бу
площею 405,6 м2
Добровеличківський
дівельна компанія
р-н, с. Липняжка,
«ІВВІ’С Україна», код
вул. Цукровий завод,
ЄДРПОУ 34366955
№ 22
(зберігач)
Будівля гаража площею 23,8 м2
Кіровоградська обл.,
Управління Державної
смт Онуфріївка, вул. 50 казначейської служби
років Жовтня, 17
України в Онуфріївському районі Кіровоградської області, код
ЄДРПОУ 37824388
Приміщення № 1-11 (гараж) площею
Кіровоградська обл.,
Управління Державної
2
39,05 м на першому поверсі в адмінісмт Вільшанка, вул. Ла- казначейської служби
стративній будівлі літ. «АА’а»
гонди, 30
України у Вільшанському районі Кіровоградської області, код
ЄДРПОУ 36542400
Регіональне відділення по Луганській області
Нежитлові будівлі у складі: склад готової Луганська обл., м. СєвєВідсутній
продукції (літ. Б -Бiv, б, б1) площею
родонецьк, вул. Пивова362,1 м2; склад метанолу (літ. В,в-в11)
рова, 5-д 9/2
площею 6,8 м2
Нежитлові будівлі у складі: склад (літ.
Луганська обл., м. СєвєВідсутній
3-2Н,з) загальною площею 14,7м2; зва- родонецьк, вул. Пивоварочна (літ. Е 1Н,е) загальною площею
рова, 5-д 9/1
33,4 м2; склад (літ. Д- 1Н) загальною
площею 56,8 м2
Нежитлові будівлі у складі: адміністратив- Луганська обл., Марків- Територіальне управна будівля загальною площею 1632,4 м2 ський р-н, смт Марківка, ління державної судота дизельна загальною площею 20,0 м2
пров. Південний, 1
вої адміністрації в Луганській області, код
ЄДРПОУ 26297948
Нежитлове вбудоване приміщення загаль- Луганська обл., м. Сє- ПАТ «Механізаною площею 384,2 м2
вєродонецьк, бульвар тор», код ЄДРПОУ
Дружби Народів, 2
01240769

Орган
управління
Міністерство
енергетики та
вугільної промисловості
України

Кіровоградська
районна державна адміністрація

Регіональне
відділення по
Кіровоградській
області
Регіональне
відділення по
Кіровоградській
області
Регіональне
відділення по
Кіровоградській
області
Державна казначейська служба
України

Державна казначейська служба
України

Регіональне
відділення по Луганській області
Регіональне
відділення по Луганській області
Державна судова
адміністрація
України

Українська державна будівельна
корпорація
«Укрбуд»
Нежитлове вбудоване підвальне приЛуганська обл., м. Сєвє- ВАТ «Сєвєродонець- Регіональне
міщення з входами у підвал (літ. Пд, п), родонецьк, вул. Федо- кий приладобудівний відділення по Луяке складається з: приміщення 1 площею ренка, 10
завод», код ЄДРПОУ ганській області
155,3 м2, приміщення 2 площею 156,5 м2
05744350
Будинок трансформаторної підстанції
Луганська обл., Ново- ВАТ «Новоайдарська Регіональне
загальною площею 43,6 м2
айдарський р-н, смт Но- птахофабрика», код відділення по Лувоайдар, вул. Великий ЄДРПОУ 00851488
ганській області
шлях, 170-г
Будинок трансформаторної підстанції
Луганська обл., Кремін- ВАТ «Сєвєродонець- Регіональне
загальною площею 35,7 м2
ський р-н, с. Боровень- кий приладобудівний відділення по Луки, вул. Замулівка, 20
завод», код ЄДРПОУ ганській області
05744350
Будинок газорозподільної підстанції заЛуганська обл., м. Ли- ВАТ «Лисичанський Регіональне
гальною площею 28,6 м2
сичанськ, вул. Незалеж- завод гумових тех- відділення по Луності, 128-70
нічних виробів», код ганській області
ЄДРПОУ 5389942
Будинок трансформаторної підстанції
Луганська обл., м. Ли- ВАТ «Лисичанський Регіональне
2
загальною площею 145,1 м
сичанськ, вул. Незалеж- завод гумових тех- відділення по Луності, 128-68
нічних виробів», код ганській області
ЄДРПОУ 5389942
Будинок насосної станції загальною пло- Луганська обл., м. Ли- ВАТ «Лисичанський Регіональне
щею 1900,3 м2
сичанськ, вул. Незалеж- завод гумових тех- відділення по Луності, 128-69
нічних виробів», код ганській області
ЄДРПОУ 5389942
Нежитлове вбудоване приміщення загаль- Луганська обл., м. Ли- ВАТ «ЛуганськгеоРегіональне
2
ною площею 55,0 м
сичанськ, вул. селище логія», код ЄДРПОУ відділення по ЛуГеологів, 14
01432115
ганській області
Регіональне відділення по Львівській області
Окреме майно – будівля кафе літ. «А-1» Львівська обл., Стрий- Державне підприМіністерство
загальною площею 148,7 м2
ський р-н, с. Загірне,
ємство «Дашавський енергетики та
вул. Ясенівецька, 7
завод композиційних вугільної проматеріалів», код ЄД- мисловості
РПОУ 00152402
України
Окреме майно – будівля гаражу літ. «Б-1» Львівська обл., м. Яво- Головне управління Державна служ2
площею 54,2 м
рів, вул. Котляревстатистики у Львів- ба статистики
ського, 3
ській області, код
України
ЄДРПОУ 02361400
Окреме майно – нежитлова будівля, схо- Львівська обл., м. Ста- Старосамбірська
Старосамбірська
вище для техніки, площею 806,6 м2
рий Самбір, вул. Днірайонна державна
районна державстрова, буд. 69
адміністрація Львісь- на адміністрація
кої області, код
Львіської області
ЄДРПОУ 04056411
Окреме майно – нежитлове приміщенЛьвівська обл., м. Сам- Самбірське управління Державна казнаня – гараж № 2 площею 20,2 м2
бір, вул. Мазепи, 13
Державної казначей- чейська служба
ської служби України України
Львівської області, код
ЄДРПОУ 37893577
Окреме майно – нежитлове приміщенЛьвівська обл., м. Сам- Самбірське управДержавна казнаня – гараж № 3 площею 25,7 м2
бір, вул. Мазепи, 13
ління Державної
чейська служба
казначейської служби України
України Львівської
області, код ЄДРПОУ
37893577
Окреме майно – нежитлове приміщенЛьвівська обл., м. Сам- Самбірське управДержавна казнаня – гараж № 4 площею 26,8 м2
бір, вул. Мазепи, 13
ління Державної
чейська служба
казначейської служби України
України Львівської
області, код ЄДРПОУ
37893577
Окреме майно – нежитлові допоміжні
Львівська обл., м. Сам- Самбірське управДержавна казна2
приміщення площею 23,1 м
бір, вул. Мазепи, 13
ління Державної
чейська служба
казначейської служби України
України Львівської
області, код ЄДРПОУ
37893577
Окреме майно – вбудовані нежитлові
Львівська обл., м. Горо- Городоцька районна Городоцька раприміщення №№ 9’, 10, 11, 12, 13, 14, док, майдан Гайдамаків, державна адмінійонна державна
22, 23, 24, 25, 26, 27 загальною площею 25-26
страція Львівської
адміністрація
89,4 м2, розташовані на 1-му поверсі
області, код ЄДРПОУ Львівської оббудівлі А-2
04056463
ласті
Окреме майно – нежитлова будівля, літ. Львівська обл., м. Чер- Головне управління Державна
А-3, загальною площею 1080,4 м2
воноград, пр. Шевдержгеокадастру
служба України з
ченка, 3б
у Львівській обпитань геодезії,
ласті, код ЄДРПОУ
картографії та
39769942
кадастру
Окреме майно – гараж, А-1, загальною
Львівська обл., м. Со- Головне управління Державна служплощею 42,7 м2
каль, вул. Сонячна,
статистики у Львів- ба статистики
5а, гар. 1
ській області, код
України
ЄДРПОУ 02361400
Окреме майно – нежитлове приміщення, 81200, Львівська обл., Управління державної Державна казнасарай В-1, загальною площею 21,5 м2
Перемишлянський
казначейської служби чейська служба
р-н, м. Перемишляни, у Перемишлянсько- України
вул. Галицька, 28
му районі Львівської
області, код ЄДРПОУ
36848550
Окреме майно – вбудовані нежитлові
81200, Львівська обл., Управління державної Державна казнаприміщення №№ 12, 13 першого поверху Перемишлянський
казначейської служби чейська служба
загальною площею 11,4 м2 та вбудовані р-н, м. Перемишляни, у Перемишлянсько- України
вул. Галицька, 28
му районі Львівської
нежитлові приміщення №№ 16, 17, 18
області, код ЄДРПОУ
другого поверху загальною площею
36848550
13,4 м2, розташовані в будівлі А-2

№ 43-44 (1167-1168)
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Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Підземне складське приміщення площею Львівська обл.,
1023,5 м2
м. Стрий, вул. Яворницького, 41
Група інвентарних об’єктів у складі:
Львівська обл., м. Чермаслодільник РД-5, машина пральна КН- воноград, вул. Про125 (3 шт.), плита електрична ПЕ-051 (2 мислова, 4
шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина
МРОВ-160 (овочерізка), центрифуга КН217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200,
рибочистка РО-1М, м»ясорубка М-250
(2шт.), шафа жарочна ШЖ-0,85
Група інвентарних об’єктів у складі:
Львівська обл., м. Черпривід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2
воноград, вул. Прошт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний,
мислова, 4
стерилізатор
Нежитлова будівля кафе «Сузір’я», літ.
Львівська обл.,
А-1, площею 143,6 м2
Кам’янка-Бузький р-н,
смт Добротвір, вул. І.
Франка, 12б

Назва балансоутримувача або зберігача, код ЄДРПОУ
ПрАТ «СтрийІнжиніринг», код ЄДРПОУ 01423079
ПАТ «Зміна», код
ЄДРПОУ 22405648

Одеська обл., м. Подільськ, вул. Бочковича, 92-а
м. Одеса, Овідіопольська дуга, 3-А

Регіональне відділення по Львівській області

Добротвірська ТЕС
ПАТ «Західенерго»,
код ЄДРПОУ
00131618

Міністерство
енергетики та
вугільної промисловості
України

Відсутній
Відсутній

Регіональне відділення по Полтавській області
Нежитлова будівля колишньої лазні пло- Полтавська обл., Гло- Пустовійтівська
щею 150,2 м2
бинський р-н, с. Пусто- сільська рада, код
війтове, вул. МолоЄДРПОУ 22549650
діжна, 35
Нежитлова будівля (будинок ветеранів)
Полтавська обл., ГлоПустовійтівська
площею 335,8 м2
бинський р-н, с. Пусто- сільська рада, код
війтове, вул. МолоЄДРПОУ 22549650
діжна, 33
Громадська будівля літ. А-1 (магазинПолтавська обл., Карлів- ВАТ «Імені Голопавільйон) загальною площею 166,8 м2
ський р-н, с-ще Михай- бородька», код
лівське, вул. ГорькоЄДРПОУ 00384880
го, 5-а
(ліквідовано)
Громадська будівля Т-1 (магаазин) заПолтавська обл.,
ТОВ «КМЗ-Капітал»,
2
гальною площею 120,5 м
Карлівський р-н, м. Кар- код ЄДРПОУ
лівка, вул. Гураміш35939237
вілі, 1-Д
Громадська будівля літ S-1 (пральня)
Полтавська обл., Карлів- ТОВ «КМЗ-Капітал»,
загальною площею 91,9 м2
ський р-н, м. Карлівка, код ЄДРПОУ
вул. Гурамішвілі, 1-З
35939237
Громадська будівля АП-1 (їдальня) загальною площею 408,5 м2

Полтавська обл., Карлів- ТОВ «КМЗ-Капітал»,
ський р-н, м. Карлівка, код ЄДРПОУ
вул. Гурамішвілі, 1-Ж
35939237

Громадська будівля літ. А1 (магазин з під- Полтавська обл.,
валом) загальною площею 318,6 м2
Карлівський р-н, с-ще
Голобородківське,
вул. Центральна (Соціалістична), 3-в
Нежитлове приміщення в житловому бу- м. Полтава, вул. Бірюдинку літ. А, загальною площею 184,7 м2 зова Маршала, 36
Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля площею 383,2 м2, нежитлова будівля площею 113,0 м2, склади з
овочесховищем площею 104,7 м2, огорожа, хвіртка, ворота, що орендується ФОП
Бондарь Л. Д.
Будівля магазину, Ап, А, загальною площею 170,3 м2

м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 39

Нежитлова буділвя колишньої їдальні загальною площею 202,9 м2

38100, Полтавська обл., м. Зіньків,
вул. Гончарна (Котовського), 11
39712, Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н,
с. Мирне, вул. Садова, 54є
Полтавська обл.,
м. Полтава, вул. Харчовиків, 6

Нежитлова будівля (магазин) площею
105,2 м2
Побутовий корпус літ. ТС-ІІ загальною
площею 705,3 м2
Громадська будівля (офіс) літ. ОБ-1 загальною площею 327,4 м2

Регіональне відділення по Львівській області
Регіональне відділення по Львівській області

ПАТ «Зміна», код
ЄДРПОУ 22405648

Регіональне відділення по Миколаївській області
Комплекс, у складі: адмінбудівля (А1)
Миколаївська обл., До- ДКСУ у Доманівськозагальною площею 208,0 м2, гараж (В1), манівський р-н, смт До- му р-ні Миколаївської
манівка, вул. Централь- області, код ЄДРПОУ
гараж (Г1)
на (Леніна), 33
38057729
Будівлі та споруди бази Гідроспецбуду ІІІ
Миколаївська обл,
ВП «ЮУ АЕС» ДП
2
черги, загальною площею 1162,5 м , в т. ч.: м. Южноукраїнськ, Гід- НАЕК «Енерго
атом», код ЄДРПОУ
диспетчерський пункт, А-1, загальною пло- рокомплекс, 14
20915546
щею 30,6 м2; склад, Б-1, загальною площею
669,9 м2; туалет, В-1, загальною площею
10,4 м2; майстерня, Г-1, загальною площею
86,2 м2; компресорна з майстернями та
адміністративно-побутовими приміщеннями, Е-2, загальною площею 365,4 м2; огорожа, 1-3; грунт, 4; замощення, І
Будівлі та споруди газового господарства, Миколаївська обл,
ВП «ЮУ АЕС» ДП
загальною площею 333,5 м2, в т. ч.:
м. Южноукраїнськ, Гід- НАЕК «Енерго
атом», код ЄДРПОУ
охоронний піст, а-1, загальною площею рокомплекс, 15
20915546
10,2 м2; навіс, б-1, загальною площею
54,1 м2; навіс, в-1, загальною площею
157,1 м2; бокс, Г-1, загальною площею
112,1 м2; ворота, № 1, загальною площею 8,4 м2; ворота, № 2, загальною
площею 12,5 м2; огорожа, № 3, загальною площею 442,5 м2; замощення, № І,
загальною площею 1315,1 м2; відмостка,
№ ІІ, загальною площею 18,3 м2
Нежитлова будівля загальною площею
Миколаївська обл., Но- ТУ Державної судової
148,4 м2
вобузький р-н, м. Новий адміністрації України
Буг, вул. Гагаріна, 32/3 в Миколаївській області, код ЄДРПОУ
26299835
Регіональне відділення по Одеській області
Приміщення складу № 16 (реєстровий
Одеська обл., Ананьїв- ТОВ «Кононівський
номер 955360.1.ААБАЛД733)
ський р-н, с. Жеребко- елеватор» (зберігач)
ве, вул. Привокзальна, 4
Будівля магазину літ. № 37 загальною
Одеська обл., м. Біл
ВАТ «АТП-15173»,
площею 69,8 м2
город-Дністровський,
код ЄДРПОУ
вул. Автомобільна, 1
03118067
Будівля підсобного господарства літ.
Одеська обл., м. Біл
ВАТ «АТП-15173»,
№ 35 загальною площею 94,5 м2
город-Дністровський,
код ЄДРПОУ
вул. Автомобільна, 1
03118067
Будівля їдальні літ. № 39 загальною пло- Одеська обл., м. Біл
ВАТ «АТП-15173»,
щею 251,8 м2
город-Дністровський,
код ЄДРПОУ
вул. Автомобільна, 1
03118067
Приміщення магазину
Одеська обл., ОвідіоКСП «Тепличне» (ПП
польський р-н, смт Аван- «Тепличне»), код ЄДгард, вул. Теплична, 1
РПОУ 5528964
Будівля недіючої лазні загальною площею Одеська обл., ЛиманВідсутній
161,8 м2
ський р-н, с. Трояндове,
вул. Шевченка, 2
Нежитлова будівля загальною площею
Одеська обл., ОвідіПрАТ «Дністров287,8 м2
опольський р-н, с. Но- ський», код ЄДРПОУ
воградківка, вул. Цен- 00413245
тральна, 57
Будівлі та споруди колишньої лазні,
Одеська обл., СаратПАТ «Южний», код
у складі нежитлової будівлі площею
ський р-н, с. Розівка,
ЄДРПОУ 00413417
171,3 м2 (літ. А); нежитлової будівлі
вул. Шкільна, 3
площею 169,2 м2 (літ. А1) та котельні площею 73,1 м2 (літ. Б)
Будівля колишньої пошти загальною пло- Одеська обл., м. ПоВідсутній
щею 58,7 м2
дільськ, вул. Бочковича, 99
Будівля магазину загальною площею
Одеська обл., РоздільВідсутній
54,0 м2
нянський р-н, с. Степанівка, вул. Анісімова, 42
Будівлі та споруди колишнього учбового м. Одеса, пров. БісквітВідсутній
комбінату загальною площею 986,6 м2 у ний, 16-А
2
складі: будівля літ. «А» площею 986,6 м ;
металева огорожа № 1, 2
Будівля колишньої їдальні загальною пло- м. Одеса, вул. ПлієВідсутній
щею 588,9 м2
ва, 1-Г
Нежитлові приміщення магазину (літ. А)
загальною площею 252 м2, що орендуються СПД «Присяжний С.А.»
Нежитлові споруди загальною площею
1526,3 м2 з устаткуванням

Орган
управління

ВАТ «Імені Голобородька», код
ЄДРПОУ 00384880
(ліквідовано)

Державна казначейська служба
України
Міністерство
енергетики та
вугільної промисловості
України

Міністерство
енергетики та
вугільної промисловості
України

Державна судова
адміністрація
України

Регіональне
відділення по
Одеській області
Регіональне
відділення по
Одеській області
Регіональне
відділення по
Одеській області
Регіональне
відділення по
Одеській області
Регіональне
відділення по
Одеській області
Регіональне
відділення по
Одеській області
Регіональне
відділення по
Одеській області
Регіональне
відділення по
Одеській області
Регіональне
відділення по
Одеській області
Регіональне
відділення по
Одеській області
Фонд державного майна
України
Регіональне
відділення по
Одеській області
Регіональне
відділення по
Одеській області
Фонд державного майна
України
Регіональне
відділення по
Полтавській
області
Регіональне
відділення по
Полтавській
області
Регіональне
відділення по
Полтавській
області
Регіональне
відділення по
Полтавській
області
Регіональне
відділення по
Полтавській
області
Регіональне
відділення по
Полтавській
області
Регіональне
відділення по
Полтавській
області

ОСББ «Добробут
2017», код ЄДРПОУ
40982242

Регіональне
відділення по
Полтавській
області
ДП «Виробниче об- Регіональне
єднання «Знамя», код відділення по
ЄДРПОУ 14310997
Полтавській
області

Полтавська обл., ГлоТОВ «ІПК «Полтава
бинський р-н, с. Степо- зернопродукт», код
ве, вул. Шкільна, буд. 6 ЄДРПОУ 31059651
ПАТ «АТП-15339»,
код ЄДРПОУ
03118268
ПСП «Майбородівське», код ЄДРПОУ
00845795
КП «Полтавський
м’ясокомбінат», код
ЄДРПОУ 00424214

Полтавська обл.,
КП «Полтавський
м. Полтава, вул. Харчо- м’ясокомбінат», код
виків, 6
ЄДРПОУ 00424214

№ 43-44 (1167-1168)

Регіональне
відділення по
Полтавській
області
Регіональне
відділення по
Полтавській
області
Регіональне
відділення по
Полтавській
області
Регіональне
відділення по
Полтавській
області
Регіональне
відділення по
Полтавській
області

Продовження додатка 3

Назва балансоутриОрган
мувача або зберігауправління
ча, код ЄДРПОУ
Нежитлова будівля літ. А-1 загальною
37734, Полтавська обл., СТОВ Агрофірма
Регіональне
площею 186,5 м2
Оржицький р-н, с. Тара- «Оржицька», код ЄД- відділення по
сенкове, вул. Шевчен- РПОУ 00845855
Полтавській
ка, 7/1а
області
Громадський будинок літ. А1, загальною 37300, Полтавська обл., ТДВ «Гадяцький еле- Регіональне
площею 156,8 м2
Гадяцький р-н, м. Гадяч, ватор», код ЄДРПОУ відділення по
вул. Героїв Майдану, 75 00955650
Полтавській
області
Група інвентарних обєктів у складі: нежит- 39255, Полтавська
ВАТ «Сокільське», код Регіональне
лова будівля лазні з сараєм; нежитлова
обл., Кобеляцький р-н, ЄДРПОУ 00845817
відділення по
будівля котельні з сараєм
с. Лучки, вул. Лісова, 24 (ліквідовано)
Полтавській
області
Група інвентарних об’єктів у складі: мага- Полтавська обл., Пол- ТОВ «Агрофірма
Регіональне
зин літ. А1, сарай літ Б, Б1, сарай літ. В тавський р-н, с. Брич- «Петрівське», код
відділення по
ківка, вул. Паркова, 8
ЄДРПОУ 38026732
Полтавській
області
Нежитлова будівля загальною площею
Полтавська обл.,
ЗАТ «ЛубнимеРегіональне
340,9 м2
м. Лубни, проспект Во- блі», код ЄДРПОУ
відділення по
лодимирський, 94
00275042
Полтавській
області
Нежитлова будівля – склад балонів літ.
м. Полтава, вул. Бірюзо- ПАТ «Демітекс», код Регіональне
V-1 площею 23,5 м2
ва Маршала, 26/1
ЄДРПОУ 14299824
відділення по
Полтавській
області
Нежитлова будівля їдальні площею
Полтавська обл., Кре- КСП імені ВатутіРегіональне
147,1 м2
менчуцький р-н, с. При- на, код ЄДРПОУ
відділення по
шиб, вул. Централь00845849 (ліквіПолтавській
на, 29-а
довано)
області
Вбиральня літ. R площею 4,1 м2
м. Полтава, вул. Мар- ПАТ «Демітекс», код Регіональне
шала Бірюзова, 26/1
ЄДРПОУ 14299824
відділення по
Полтавській
області
2
Будка сторожа літ. АР площею 3,9 м
м. Полтава, вул. Мар- ПАТ «Демітекс», код Регіональне
шала Бірюзова, 26/1
ЄДРПОУ 14299824
відділення по
Полтавській
області
Будівля родильні для корів
Полтавська обл., Пиря- ЗАТ «Пирятинська
Регіональне
тинський р-н, с. Перво- птахофабрика», код відділення по
майське, вул. Садова, 4 ЄДРПОУ 00845884
Полтавській
області
Адміністративна будівля площею 122,8 м2 Полтавська обл., Машів- Головне управління Державна служта сарай-гараж площею 45,1 м2
ський р-н, смт Машівка, статистики у Полба статистики
вул. Незалежності, 141 тавській області, код України
ЄДРПОУ 02361892
Нежитлова будівля магазину
Полтавська обл., Пол- ТОВ «НовомосРегіональне
тавський р-н, м. Глоби- ковськ – Агро», код відділення по
не, вул. Лобановсько- ЄДРПОУ 33014041
Полтавській
го, 1/17
області
Нежитлова будівля магазину площею
Полтавська обл., Чутів- ВАТ «Павлівське»,
Регіональне
2
81,5 м
ський р-н, с. Коханівка, код ЄДРПОУ
відділення по
вул. Центральна, 5
00372210
Полтавській
області
Громадський будинок, літ. А- будівля
Полтавська обл., ГлоТОВ «ШушвалівРегіональне
їдальні, площею 112,3 м2
бинський р-н, с. Шуш- ське», код ЄДРПОУ відділення по
валівка, вул. Парко00483731 (ліквіПолтавській
ва, 2б
доване)
області
Регіональне відділення по Рівненській області
Приміщення їдальні загальною площею
34002, Рівненська обл., ВАТ «Зарічненський Регіональне
174,8 м2
Зарічненський р-н,
агротехсервіс», код відділення по
с. Мутвиця, вул. ЦенЄДРПОУ 906670
Рівненській
тральна, 7а
області
Будівля складу загальною площею
35442, Рівненська обл., ВАТ «Гощанський
Регіональне
231,3 м2
Гощанський р-н, с. Бу- «Райагропостач»
відділення по
грин, вул. Перемоги, 2а (реорганізоване у
Рівненській
ТОВ «СТП Екореобласті
сурс»), код ЄДРПОУ
00906781
Нежитлові приміщення загальною пло34700, Рівненська обл., ПП «Пластранс», код Регіональне
щею 57,3 м2 зі східцевою площадкою
м. Корець, вул. КиївЄДРПОУ 33982500
відділенняпо
ська, 107б
Рівненській
20,8 м2
області
Група інвентарних об’єктів у складі:
35350, Рівненська
ТзОВ «ПМК-5», код Регіональне
будівля прохідної, Б-1, загальною плообл., Гощанський р-н, ЄДРПОУ 00910660
відділення по
щею 25,8 м2, споруда ганку, б, споруда
смт Гоща, вул. ПроРівненській
естакади, В
мислова, 1
області
Будівля кузні загальною площею 78,2 м2 34700, Рівненська обл., Корецьке ВАТ РТО
Регіональне
м. Корець, вул. Київ«Агротехсервіс», код відділення по
ська, 200
ЄДРПОУ 03760316
Рівненській
області
Будівля магазину загальною площею
35600, Рівненська обл., ПАТ «Дубенський за- Регіональне
305,6 м2
м. Дубно, вул. Млинів- вод гумово-технічних відділення по
ська, 71
виробів», код ЄДРівненській
РПОУ 2971506
області
Гараж, загальною площею 20,1 м2.
Рівненська область,
Головне управління Державна служм. Березне, вул. Київ- статистики у Рівнен- ба статистики
ська, 5а/4
ській області, код
України
ЄДРПОУ 02362061
Нежитлова будівля, будівля гаража № 1, Рівненська область,
Головне управління Державна служзагальною площею 51,9 м2.
м. Здолбунів, вул. Пуш- статистики у Рівнен- ба статистики
кіна, 44а
ській області, код
України
ЄДРПОУ 02362061
Нежитлова будівля, будівля гаража № 2, Рівненська область,
Головне управління Державна служзагальною площею 34,4 м2.
м. Здолбунів, вул. Пуш- статистики у Рівнен- ба статистики
кіна, 44б
ській області, код
України
ЄДРПОУ 02362061
Гараж – Б, загальною площею 36,1 м2.
Рівненська область,
Головне управління Державна служм. Дубровиця, вул. Уля- статистики у Рівнен- ба статистики
ни та Анастасії Гольшин- ській області, код
України
ських, 2
ЄДРПОУ 02362061
Регіональне відділення по Сумській області
Будівля магазину (літ. А-1) загальною
Сумська обл., Красно- ПрАТ «Хлібозавод
Регіональне відплощею 33,6 м2 з сараєм (літ. Б)
пільський р-н, с/рада
«Залізничник», код
ділення по СумСамотоївська, Корчаків- ЄДРПОУ 23050348
ській області
ка станція
Нежитлова будівля магазину № 60 (літ.
Сумська обл., ТросПрАТ «Хлібозавод
Регіональне відА1) загальною площею 38,9 м2
тянецький р-н, с/рада «Залізничник», код
ділення по СумБілківська, «Скрягівка» ЄДРПОУ 23050348
ській області
станція,будинок б/н
Будівля магазину
Сумська обл., м. Трос- ПрАТ «Хлібозавод
Регіональне відтянець, пл. Шухля«Залізничник», код
ділення по Сумєва, 1а
ЄДРПОУ 23050348
ській області
Будівля магазину
Сумська обл., смт Крас- ПрАТ «Хлібозавод
Регіональне віднопілля, пров. Привок- «Залізничник», код
ділення по Сумзальний, 9
ЄДРПОУ 23050348
ській області
Будівля магазину площею 95,8 м2 з поСумська обл., Сумський
Відсутній
Регіональне відгрібом площею 30,7 м2
р-н, смт Степанівка,
ділення по Сумвул. Спасьонова, 55
ській області
Будинки для відпочинку
Сумська обл., ТростяВідсутній
Регіональне віднецький р-н, сільська
ділення по Сумрада Зарічненська,
ській області
«Заплава ріки Ворскла»
масив, 3, 3-А
Адмінбудівля з надвірними будівлями та Сумська обл., смт Ям- Державна судова ад- Державна судова
спорудами загальною площею 171,1 м2 піль, пров. Неплюміністрація України в адміністрація
єва, 10
Сумській області, код України
ЄДРПОУ 26270240
Група інвентарних об’єктів у складі:
Сумська обл., смт Вели- Державна судова ад- Державна судова
одноповерхова нежитлова будівля суду
ка Писарівка, вул. Грай- міністрація України в адміністрація
з підвалом та ганками, А, а, а1, а2, а3,
воронська, 21
Сумській області, код України
загальною площею 378,5 м2; гараж, Б;
ЄДРПОУ 26270240
убиральня, В; огорожа, № 1, 2, 3
Група інвентарних об’єктів у складі адмін- Сумська обл., смт Ям- Управління Держав- Державна казнабудівлі загальною площею 183,0 м2 (літ. піль, вул. Боженка, 13 ної казначейської
чейська служба
А) з надвірними будівлями і спорудами:
служби України в
України
Ямпільському районі
сарай – Б, б, вбиральня – У, огорожа – N 1 - 2
Сумської області, код
ЄДРПОУ 36789180
Нежитлова будівля (А-1) загальною пло- Сумська обл., м. Кро- Територіальне управ- Державна судова
2
щею 224,9 м , вбиральня, У
левець, вул. Грушевління Державної
адміністрація
ського, 29
судової адміністрації України
України в Сумській
області, код ЄДРПОУ
26270240
Будівля магазину № 69
Сумська обл., Сумський ПрАТ «Хлібозавод
Регіональне відр-н, с. Головашівка,
«Залізничник», код
ділення по Сумбуд. 69 (ст. Головашів- ЄДРПОУ 23050348
ській області
ка – назва не чинна)
Будівля магазину № 43
Сумська обл., Сумський ПрАТ «Хлібозавод
Регіональне відр-н, ст. Золотницький, «Залізничник», код
ділення по Сумбуд. 43, сільрада Верх- ЄДРПОУ 23050348
ській області
ньосироватська
Магазин
Сумська обл., ТросПрАТ «Хлібозавод
Регіональне відтянецький р-н, ст.
«Залізничник», код
ділення по СумБакирівка
ЄДРПОУ 23050348
ській області
Машинка швейна класу 97 А
40011, м. Суми, ПриПАТ «Сумський завод Регіональне відвокзальна площа, 1
насосного та енерге- ділення по Сумтичного машинобуду- ській області
вання «Насосенергомаш», код ЄДРПОУ
05785448
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Продовження додатка 3

Назва об’єкта
Адміністративний будинок загальною
площею 293,6 м2 та господарські споруди:
гараж, Г загальною площею 90,7 м2; господарська будівля загальною площею 12,0 м2;
господарська будівля загальною площею
4,2 м2; топкова загальною площею 19,4 м2
Будівля загальною площею 52,9 м2

Адреса об’єкта
Сумська обл., Тростянецький р-н, м. Тростянець, вул. Вознесенська, 24

Назва балансоутриОрган
мувача або зберігауправління
ча, код ЄДРПОУ
Головне управління Державна служстатистики у Сумба статистики
ській області , код
України
ЄДРПОУ 02362227

Сумська обл., cмт
Липова долина, вул.
Роменська, 8

Управління державної
казначейської служби
у Липоводолинському районі Сумської
області, код ЄДРПОУ
04058278
Регіональне відділення по Тернопільській області
Окреме майно – адмінбудинок загальною 46002, м. Тернопіль,
ТОВ «Тернопільавплощею 744,4 м2
вул. Глибока, 19
тотранс 16100», код
ЄДРПОУ 03118908

Окреме майно – будинок банку загаль48201, Тернопільська
ною площею 388,7 м2 (літера А), убираль- обл., Гусятинський р-н,
м. Копичинці, вул. Чортня загальною площею 2,6 м2 (літера У)
ківська (вул. Галана), 10

Гусятинська районна
державна адміністрація Тернопільської
області, код ЄДРПОУ
04058321
Окреме майно – нежитлова будівля
48100, Тернопільська
Головного управління
(гараж) загальною площею забудови
обл., м. Теребовля,
статистики у Терно117,6 м2 (літера «Д»)
вул. Наливайка, 4д
пільській області, код
ЄДРПОУ 02362374
Окреме майно – нежитлові приміщення 48600, Тернопільська
Головне управління
гаражів (літера «Б») загальною площею
обл., м. Заліщики,
статистики у Тернозабудови 39,4 м2
вул. О. Ольжича, 5а/1
пільській області, код
ЄДРПОУ 02362374
Окреме майно – будівля складу ЦО № 1 47851, Тернопільська
Управління з питань
2
загальною площею 944,8 м та будівля
обл., Підволочиський
цивільного захисту
р-н, м. Скалат, вул. Гру- населення Терноскладу ЦО № 2 загальною площею
шевського, 88
пільської ОДА, код
1282,3 м2
ЄДРПОУ 14373153
Окреме майно – нежитлова будівля адТернопільська обл.,
Теребовлянська
2
мінбудинку загальною площею 145,4 м
Теребовлянський
районна державна
р-н, смт Микулинці,
адміністрація, код
вул. Грушевського, 39 ЄДРПОУ 04058278
Регіональне відділення по Харківській області
Вбудоване нежитлове приміщення цо61019, м. Харків, просп. ЗАТ «Харківське
кольного поверху № ІІ, IV, 22, 23, 23а, 23б Дзюби, 4
АТП-16358», код
в житловому будинку літ. «А-9» загальною
ЄДРПОУ 3118914
площею 29,7 м2
(ліквідовано)
Нежитлові приміщення цокольного по61019, м. Харків, просп. ЗАТ «Харківське
верху № І, 1, 1а, 8, 10÷15, 17, 17а, 18,
Дзюби, 4
АТП-16358», код
20, 21 в літ. «А-9» загальною площею
ЄДРПОУ 3118914
220,2 м2
(ліквідовано)
Нежитлова будівля котельні з лазнею
Харківська обл., Крас- ТДВ «Агрофірма
загальною площею 251,7 м2
нокутський р-н, с. Горо- «Глобівська», код ЄДднє, вул. Центральна, 5а РПОУ 00412406
Нежитлова будівля гаражу загальною
Харківська обл., Красно- ТДВ «Агрофірма
площею 76,90 м2
кутський р-н, с. Городнє, «Глобівська», код ЄДвул. Центральна, 5б
РПОУ 00412406
Нежитлова будівля магазину (літ. А-1),
Харківська обл., Коло- СТОВ Агрофірма
загальною площею 55,3 м2
мацький р-н, с. Ново- «Обрій» (ліквідовано)
іванівське, вул. Степова,
13-а
Нежитлові будівлі буфету літ. «Є-1» заХарківська обл., Харків- ПАТ «Весотрагальною площею 43,2 м2 та їдальні літ.
ський р-н, смт Пісочин, Харків», код ЄДРПОУ
вул. Автомобільна, 8б, 8в 05461326
«Е-1» загальною площею 54,0 м2
Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною м. Харків, пров. ОсиПАТ «Турбоатом», код
площею 91,0 м2
пенко, 12
ЄДРПОУ 05762269
Приміщення підвалу загальною площею
182,4 м2 нежитлової будівлі літ. «Б-1»

Державна казначейська служба
України

Регіональне
відділення по
Тернопільській
області
Гусятинська районна державна
адміністрація
Тернопільської
області
Державна служба статистики
України
Державна служба статистики
України
Тернопільська
обласна державна адміністрація
Тернопільська
обласна державна адміністрація

Регіональне відділення по Харківській області
Регіональне відділенняпо Харківській області
Регіональне відділення по Харківській області
Регіональне відділення по Харківській області
Регіональне відділення по Харківській області
Регіональне відділення по Харківській області
Регіональне відділення по Харківській області
Регіональне відділення по Харківській області

м. Харків, вул. П. Свина- ЗАТ «Титан» по
ренка, 14
виробництву під’єм
но-транспортного
устаткування, код
ЄДРПОУ 05744484
(ліквідовано)
Регіональне відділення в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Група інвентарних об’єктів АЗС № 3
м. Херсон, вул. СаВідсутній
Міністерство
дова, 43
енергетики та
вугільної промисловості
України
Комплекс будівель і споруд: будівля ліХерсонська обл., м. Ка- ДП «УкрводсерДержавне агентнійної ділянки (літ. А) загальною площею ховка, вул. Некрасовіс», код ЄДРПОУ
ство водних ре34,7 м2, будівля лінійної ділянки (літ. Б)
ва, 10
32765831
сурсів України
загальною площею 95,4 м2, навіс (літ. В),
гараж (літ. Г) загальною площею 344,1 м2,
вимощення (№ І) площею 783 м2, ворота
(№ 2), огорожа (№ 1)
Окреме майно – теплохід «Восход-21»
м. Херсон, Карантинний Комунальна судКиївська міська
острів, 1
ноплавна компанія
державна адміні«Київ», код ЄДРПОУ страція
30757022
Окреме майно – теплохід «Татарченко»
м. Херсон, Карантинний Комунальна судКиївська міська
острів, 1
ноплавна компанія
державна адміні«Київ», код ЄДРПОУ страція
30757022
Одноповерхова будівля лабораторії (літ. Херсонська обл.,
Управління Державної Державна казнаГ) загальною площею 161,8 м2
м. Олешки, вул. Ценказначейської служби чейська служба
тральна (ПролетарУкраїни у ОлешківУкраїни
ська), 20
ському районі Херсонської області, код
ЄДРПОУ 38045231
Побутові приміщення каналізаційної стан- м. Херсон, вул. КільВАТ «Херсонський за- Регіональне
ції площею 27,2 м2
цева, 1
вод «Заряд»
відділення в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі
Група інвентарних об’єктів: трактор ко73000, м. Херсон, КаТОВ «Столична суд- Регіональне
лісний Т-40 (інв. № 776), автомобільний
рантинний острів, 1
ноплавна компанія» відділення в Херкран КС-3562 (інв. № 714), універсальна
сонській області,
уборочна машина (інв. № 686), автомоАвтономній Ресбільний кран КС-МАЗ-500 (інв. № 661),
публіці Крим та
електроустановка для іспитів (інв. № 7383),
м. Севастополі
компресор (інв. № 5259), електрокомпресор (інв. № 5527), насос для відкачки води
з відсіків (інв. № 7025), насос для відкачки
води з відсіків (інв. № 6999), насос пересувний для сушіння (інв. № 7049), пересувний компресор ВУВ-45/150 (інв. № 7412),
компресор (інв. № 5173)
Адмінбудівля (літ. А) площею 213,3 м2,
Херсонська обл.,
Управління Державної Державна казнатуалет (літ. Б) та огорожа (№ 1, 2, 3)
Бериславський р-н,
казначейської служби чейська служба
м. Берислав, вул. 4-ї
України у Берислав- України
Гвардійської мехбрига- ському районі Херди, буд. 26в
сонської області, код
ЄДРПОУ 37858658
Гараж в гаражному кооперативі «Жигулі» Херсонська обл.,
Головне управління Державна служм. Нова Каховка,
статистики у Херба статистики
вул. Французька
сонській області, код
ЄДРПОУ 02362664
Будівля колишньої санітарноХерсонська область,
Державна установа Міністерепідеміологічної станції (комплекс
Новотроїцький р-н,
«Лабораторний центр ство охорони
будівель)
смт Новотроїцьке,
МОЗУ»
здоров’я України
вул. Херсонська, 42
Нежитлове приміщення загальною плом. Херсон, вул. Моло- Державна установа Міністерщею 342,5 м2
діжна, 2а
«Лабораторний центр ство охорони
МОЗУ»
здоров’я України
Регіональне відділення по Хмельницькій області
Гараж площею 17,6 м2
31100, Хмельницька
Головне управління Державна служобл., м. Старокостянстатистики у Хмель- ба статистики
тинів, провул. Поділь- ницькій області, код України
ський, 4/1
ЄДРПОУ 02362894
Гараж з кладовою площею 25,8 м2
31100, Хмельницька
Головне управління Державна служобл., м. Старокостянстатистики у Хмель- ба статистики
тинів, провул. Поділь- ницькій області, код України
ський, 4/2
ЄДРПОУ 02362894
Адміністративно-господарське приміщен- Хмельницька обл.,
Кам’янець-Поділь
Державне агент2
ня загальною площею 65,3 м (будівля
Кам’янець-Подільський ське міжрайонне
ство водних рер-н, смт Стара Ушиця, управління водного сурсів України
літ. А-1)
вул. Миру, 11
господарства, код
ЄДРПОУ 22777031
Будівля майстерні з гаражем площею
Хмельницька обл.,
Головне управління Державна служ2
115,8 м
м. Шепетівка, вул. Геро- статистики у Хмель- ба статистики
їв Небесної Сотні, 44-б ницькій області, код України
ЄДРПОУ 02362894
Вбудоване приміщення акумуляторної
Хмельницька обл., м. Із- Відділ житлово-ко Ізяславська ра№ 13/230 загальною площею 37,6 м2. ко- яслав, вул. Військова, мунального госпойонна державна
13/230
дарства Ізяславської адміністрація
лишнього військового містечка № 13
райдержадміністрації, код ЄДРПОУ
35643206
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Назва балансоутримувача або зберігаНазва об’єкта
Адреса об’єкта
ча, код ЄДРПОУ
Одноповерхова будівля КПП № 13/191
Хмельницька обл., м. Із- Відділ житлово-ко
2
загальною площею 57,6 м колишнього
яслав, вул. Військова, мунального госпо13/191
дарства Ізяславської
військового містечка № 13
райдержадміністрації, код ЄДРПОУ
35643206
Одноповерхова будівля № 13/157 загаль- Хмельницька обл., м. Із- Відділ житлово-ко
ною площею 137 м2 колишнього військо- яслав, вул. Військова, мунального госпо13/157
дарства Ізяславської
вого містечка № 13
райдержадміністрації, код ЄДРПОУ
35643206
Група інвентарних об’єктів у складі:
Хмельницька обл.,
Відсутній
30-тонна вагова; пожежне водоймище;
Дунаєвецький р-н,
шлакобетонна огорожа
смт Дунаївці, вул. Соборності, 4-А
Група інвентарних об’єктів недіючої бази Хмельницька обл., Ше- Шепетівське міжГрицівської експлуатаційної дільниці,
петівський р-н, смт Гри- районне управління
а саме: адмінбудинок літ. А, 1987 року
ців, вул. Суворова, 3
водного господарвведення в експлуатацію; майстерня літ.
ства, код ЄДРПОУ
Б, 1983 року введення у експлуатацію;
04544085
блок гаражів літ. В, 1983 року введення
в експлуатацію; адмінбудинок літ. Г, 1983
року введення в експлуатацію; гараж
автомобільний літ. Д, 1987 року введення
в експлуатацію; блок складів літ. Е, 1966
року введення в експлуатацію; автозаправна станція літ. Ж, у складі якої: приміщення оператора, підземні резервуари
для збереження ПММ в кількості 4 шт.
(2 шт. по 5 куб. м і 2 шт. по 10 куб. м)
та розподільчі колонки в кількості 2 шт.,
1987 року введення в експлуатацію; сарай
літ. З, 1987 року введення в експлуатацію; склад паливно-мастильних матеріалів
літ. І, 1987 року введення в експлуатацію;
благоустрій (залізобетонні плити, якими
частково викладені пішохідні доріжки та
площадка ЕД), 1983 року введення в експлуатацію; резервуар УСТ-36, 1984 року
введення в експлуатацію; резервуар, 1976
року введення в експлуатацію
Регіональне відділення по Черкаській області
Нежитлова будівля лазні загальною пло- 20123, Черкаська обл.,
Відсутній
2
щею 182,3 м
Маньківський р-н,
с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28
Приміщення адміністративної будівлі (літ. 19801, Черкаська обл., Головне управління
А-2) загальною площею 495,5 м2; убисмт Драбів, вул. Ценстатистики у Черральня (літ. Б)
тральна, 83а
каській області, код
ЄДРПОУ 02357999
Частина будівлі побутового призначення 20731, Черкаська обл., Черкаська державна
для механізаторів, (А-1), площею 73,1 м2 Смілянський р-н, с. Хо- сільськогосподарська
лоднянське, вул. Доку- дослідна станція Начаєва, 33в
ціонального наукового
центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних
наук України», код
ЄДРПОУ 14198402
Будівлі та споруди колишнього АКАБ
19715, Черкаська обл., Черкаська обласна
«Україна» у складі: основна будівля, А-3; Золотоніський р-н,
державна адмінінасосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; с. Гельмязів, вул. Цен- страція, код ЄДРПОУ
вбиральня, Д; гараж, Е; огорожа, І; кана- тральна, 6
00022668
лізаційні колодязі 2-8
Комплекс нежитлових будівель та споруд 20600, Черкаська обл,
м. Шпола, вул. Соборна, 138
Приміщення колишнього АКАБ «Україна» Черкаська обл., смт Ли- Лисянська районна
загальною площею 242,0 м2 першого по- сянка, вул. Гетьмандержавна адмініверху двоповерхової будівлі
ський шлях, 20
страція Черкаської
області, код ЄДРПОУ
04061240
Гараж (літ.»А») з оглядовою ямою загаль- Черкаська обл., смт Ка- Головне управління
ною площею 35,3 м2
теринопіль, вул. Гризла статистики у ЧерСемена, 12/15
каській області, код
ЄДРПОУ 02357999
Будівля бару (літ. ж’ – 1) загальною пло- Черкаська обл., ЧерПрАТ «Дитящею 181,8 м2
каський р-н, с. Мошни, чий оздоровчовул. Лісна, 6
санаторний комплекс
«НИВА», код ЄДРПОУ
21355747
Овочесховище (підвальне приміщення)
Черкаська обл., ЧерПрАТ «Дитя(літ. В’ – 1) загальною площею 100,4 м2 каський р-н, с. Мошни, чий оздоровчовул. Лісна, 6
санаторний комплекс
«НИВА», код ЄДРПОУ
21355747
Регіональне відділення по Чернівецькій області
Окреме майно – будівля загальною пло- Чернівецька обл., Гер- ТОВ «Джерело», код
щею 152,3 м2 з прибудинковими споруда- цаївський р-н, с. Хряць- ЄДРПОУ 04329808
ми: сараєм загальною площею 14,2 м2,
ка, вул. Лісова, 42а
вбиральнею загальною площею 1,4 м2
та криницею
Виробнича будівля (корпус блоку допом. Чернівці, вул. Прут- Перебуває на поміжного) літ. А, А’ площею 1085,60 м2
ська, 10-А
забалансовому
рахунку ТОВ «Машзавод», код ЄДРПОУ
30045061
Зовнішньомайданчикові електромережі, а м. Чернівці, просп. Не- Перебуває на позасаме: кабельна лінія на напругу 10 кв від залежності, 106
балансовому рахунку
ТП-234 до ТП-233 довжиною 430 м та каТДВ «Холодпродконбельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234
тракт», код ЄДРПОУ
до ТП-235 довжиною 350 м
01553876
Регіональне відділення по Чернігівській області
Нежитлова будівля (гараж) загальною
Чернігівська обл.,
Відсутній
площею 148,4 м2
м. Бобровиця, вул. Польова, 35
Нежитлова будівля площею 138,1 м2
Чернігівська обл., При- ПАТ «Линовицький
луцький р-н, смт Мала цукрокомбінат «КрасДівиця, вул. Чернігівний», код ЄДРПОУ
ська, 51
00372629
Нежитлова будівля (колишній дитячий
Чернігівська обл., При- СТОВ «Линовицьсадок) загальної площею 236,6 м2 з водо- луцький р-н, смт Линови- ке», код ЄДРПОУ
проводом
ця, вул. І. Франка, 23-а 00386152
Будівля майстерні загальною площею
Чернігівська обл., м. НіВідсутній
252,3 м2 з майданчиком асфальтобежин, вул. Шевченка, 174
тонним
Будівля операторної загальною площею Чернігівська обл., м. НіВідсутній
67,6 м2
жин, вул. Шевченка, 174
Нежитлова будівля (погріб) загальною
площею 19,8 м2

17620, Чернігівська
ВАТ «Прилуцький
обл., Варвинський р-н, ефіроолійний комс. Журавка, вул. Набе- бінат, код ЄДРПОУ
режна, 2-а
00383662
Адміністративне приміщення літ. А-1
Чернігівська обл., м. Се- Північний офіс Дерзагальною площею 59,2 м2
менівка, вул. Червона
жаудитслужби, код
площа, 94
ЄДРПОУ 40479560
Гараж загальною площею 22,1 м2
Чернігівська обл., м. Се- Північний офіс Дерменівка, вул. Червона
жаудитслужби, код
площа, 94-а
ЄДРПОУ 40479560
Регіональне відділення по м. Києву
Окреме майно – кран автомобільний (КС- м. Київ, вул. БаренМостозагін № 103
4561) К-162 на базі шасі КрАЗ-257, дер- бойма, 8
ПАТ «Мостобуд», код
жавний № АА 84-16 ВМ, інв. №1760
ЄДРПОУ 01386303
Нежитлове приміщення (колишня захисна м. Київ, вул. Академіка ПАТ «Науково-дос
споруда цивільної оборони (корпус 23)
Кримського, 27, літера Б лідний інститут електромеханічних приладів», код ЄДРПОУ
14309824
Нежитлові приміщення загальною плом. Київ, вул. ВелиДП «Укркомунобщею 235,10 м2 (в підвалі – 90,20 м2, на ка Житомирська, 9,
слуговування», код
2
1-му поверсі – 144,90 м ), що орендулітера Б
ЄДРПОУ 16466350
ються ТОВ «НІКАРТ»

Орган
управління
Ізяславська районна державна
адміністрація

Ізяславська районна державна
адміністрація

Регіональне
відділення по
Хмельницькій
області
Державне агентство водних ресурсів України

Назва об’єкта

Регіональне відділення по Черкаській області
Державна служба статистики
України
Національна академія аграрних
наук України

Черкаська обласна державна
адміністрація
Фонд державного майна
України
Лисянська районна державна
адміністрація
Черкаської області
Державна служба статистики
України
Регіональне відділення по Черкаській області
Регіональне відділення по Черкаській області

Регіональне
відділення по
Чернівецькій
області
Регіональне
відділення по
Чернівецькій
області
Регіональне
відділення по
Чернівецькій
області

Регіональне відділення по Черні
гівській області
Регіональне відділення по Черні
гівській області
Регіональне відділення по Черні
гівській області
Регіональне відділення по Черні
гівській області
Регіональне відділення по Черні
гівській області
Регіональне відділення по Черні
гівській області
Державна аудиторська служба
Державна аудиторська служба

Регіональне
відділення по
м. Києву
Регіональне
відділення по
м. Києву

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача або зберігача, код ЄДРПОУ

Апарат Фонду
Нежитлові приміщення з № 1 по № 20
м. Київ, вул. Павлівська, ДП «Управління
(групи приміщень № 81) (в літ. А) загаль- буд. 4 – 8
справами Фонду
ною площею 279,0 м2
державного майна
України», код ЄДРПОУ 39950170
Нежитлове приміщення загальною плом. Київ, вул. Павлівська, ДП «Управління
щею 608,0 м2
буд. 4 – 8
справами Фонду
державного майна
України», код ЄДРПОУ 39950170
______________

Орган
управління
Фонд державного майна
України
Фонд державного майна
України

* Уповноважений орган управління, яким було запропоновано об’єкт на приватизацію.
Додаток 4
до наказу ФДМУ
від 27.03.2018 № 447

Перелік
об’єктів незавершеного будівництва,
законсервованих об’єктів
Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Вінницькій області
Дитячий садок
Вінницька обл., Немирів- Департамент будівництва
Вінницька обласна дерський р-н, с. Нові Обихо- Вінницької обласної державна адміністрація
ди, вул. Мельника, 39а
жавної адміністрації, код
ЄДРПОУ 39578073
Будинок правосуддя з
Вінницька обл., м. Іллінці, Департамент будівництва
Вінницька обласна дергаражами
вул. Соборна, 32
Вінницької обласної державна адміністрація
жавної адміністрації, код
ЄДРПОУ 39578073
Пусковий комплекс місь- м. Вінниця, вул. ТарноВАТ «Вінницький підшипни- Державне агентство
ких очисних споруд
гродського
ковий завод», код ЄДРПОУ України з управління дер00232704
жавними корпоративними правами та майном*
Тракторний стан (у скла- Вінницька обл., ЛітинВідсутній
Міністерство аграрної
ді: ремонтна майстерня ський р-н, с. Петрик,
політики та продовольліт. 3; кузня літ. Й; склад пров. Центральний, б/н
ства України
літ. І)
Підстанція роторного
Вінницька обл., КозятинВідсутній
Відсутній
комплексу
ський р-н, смт Глухівці
Базар
Вінницька обл., ІлліБілківська сільська рада, код Регіональне відділення
нецький р-н, с. Білки,
ЄДРПОУ 4330527
по Вінницькій області
вул. Жовтнева, 2
Садиба № 11 у кварталі Вінницька обл., Немирів- Департамент будівництва
Вінницька обласна дер№ 14
ський р-н, с. Нові Обихо- Вінницької обласної державна адміністрація
ди, вул. Мельника, 66
жавної адміністрації, код
ЄДРПОУ 39578073
Садиба № 12 у кварталі Вінницька обл., Немирів- Департамент будівництва
Вінницька обласна дер№ 14
ський р-н, с. Нові Обихо- Вінницької обласної державна адміністрація
ди, вул. Мельника, 64
жавної адміністрації, код
ЄДРПОУ 39578073
Базар
Вінницька обл., Тульчин- СВАТ «Птахокомбінат Туль- Регіональне відділення
ський р-н, смт Кирнасівка, чинський», код ЄДРПОУ
по Вінницькій області
вул. Соборна, 39 д
05413994
Регіональне відділення по Волинській області
Будинок мисливця
Волинська обл., Горохів- ДП «Горохівське лісомисДержавне агентство ліський р-н, с. Лобачівка
ливське господарство», код сових ресурсів України
ЄДРПОУ 13350807
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Водна станція
Дніпропетровська обл.,
ДНВП «Цирконій», код ЄД- Міністерство енергетим. Кам’янське, вул. Моро- РПОУ 25012091
ки та вугільної промисзова, 100
ловості України
Будівництво (з реконДніпропетровська обл.,
ВАТ «Дніпродзержинський
Регіональне відділення
струкцією чавунном. Кам’янське, вул. Укра- механічний завод», код ЄД- по Дніпропетровській
ливарного цеху)
їнська
РПОУ 1412360
області
База механізації АТЦ
Дніпропетровська обл.,
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», код
Регіональне відділення
м. Кам’янське, вул. ГоЄДРПОУ 5761620
по Дніпропетровській
робця, 4В
області
База будівельноДніпропетровська обл.,
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», код
Регіональне відділення
монтажного управління м. Кам’янське, вул. Гороб- ЄДРПОУ 5761620
по Дніпропетровській
ДВО «Азот»
ця, 24 А
області
Житловий будинок № 4 Дніпропетровська обл.,
ПАТ «Орджонікідзевський
Регіональне відділення
м. Орджонікідзе, вул. Ка- ГЗК», код ЄДРПОУ 190928 по Дніпропетровській
лініна
області
Котедж № 2
Дніпропетровська обл.,
ПАТ «Губиниський цукровий Регіональне відділення
Новомосковський р-н,
завод», код ЄДРПОУ 373155 по Дніпропетровській
смт Губиниха-1, вул. Байобласті
кальська
Котедж № 3
Дніпропетровська обл.,
ПАТ «Губиниський цукровий Регіональне відділення
Новомосковський р-н,
завод», код ЄДРПОУ 373155 по Дніпропетровській
смт Губиниха-1, вул. Байобласті
кальська
Адміністративна будівля Дніпропетровська обл.,
ПАТ «Орджонікідзевський
Регіональне відділення
з відділенням зв’язку
Нікопольський р-н, с. Ка- ГЗК», код ЄДРПОУ 190928 по Дніпропетровській
теринівка
області
Житловий будинок на 44 Дніпропетровська обл.,
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», Регіональне відділення
квартири
м. Кам’янське, вул. Друж- код ЄДРПОУ 5393079
по Дніпропетровській
би народів, 39
області
5-поверховий житловий Дніпропетровська обл.,
ПрАТ «Верхньодніпровський Регіональне відділення
будинок на 79 квартир м. Верхньодніпровськ,
завод потужного радіобупо Дніпропетровській
вул. С. Яцковського
дування» (зберігач), код
області
ЄДРПОУ 14313961
Відновлювальном. Дніпро, площа АкадеміВідсутній
Регіональне відділення
оздоровчий комплекс
ка Стародубова, 3
по Дніпропетровській
області
Регіональне відділення по Донецькій області
4-поверховий 56-квартир Донецька обл., м. ТоВП «Шахта «Торецька»
Міністерство енергетиний житловий будинок
рецьк, вул. Маяковського ДП «Торецьквугілля», код
ки та вугільної промисЄДРПОУ 33839013
ловості України
Лікувальний корпус про- Донецька обл., ПокровДП «Селидіввугілля», код
Міністерство енергетифілакторію
ський р-н, с. Лисівка
ЄДРПОУ 33426253
ки та вугільної промисловості України
Котельня з 6-ма котлами Донецька обл., БахмутПАТ «Лисичанськнафтопро- Міністерство енергетиський р-н, с-ще Спірне
дукт», код ЄДРПОУ 03484062 ки та вугільної промисловості України
Котельня
Донецька обл., НікольСТОВ «Первомайська птаРегіональне відділення
ський (Володарський) р-н, хофабрика», код ЄДРПОУ
по Донецькій області
с. Тополине, вул. Шкільна, 00851979
буд. 26а
Цех забою молодняку
Донецька обл., ДобропільВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Маяк
по Донецькій області
Пункт забою
Донецька обл., ДобропільВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Маяк
по Донецькій області
Майонезний цех
Донецька обл., ДобропільВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Маяк
по Донецькій області
Пташник на 15 тис.
Донецька обл., Мангуш- ДП «Маріупольський морМіністерство інфрабройлерів
ський р-н, с. Глибоке
ський торговельний порт», структури України
код ЄДРПОУ 112575501
Кінотеатр на 500 місць Донецька обл., м. Покровськ
Відсутній
Регіональне відділення
(м. Красноармійськ), м-н
по Донецькій області
Шахтарський, 28-а
Готельний комплекс
Донецька обл., МангушНаціональний банк України, Національний банк
ський р-н, с. Білосарайська код ЄДРПОУ 00032106
України
Коса, вул. Безуха, 94-а
Крита та відкрита сто- Донецька область,
ДП «Маріупольський морМіністерство інфраянка для виробничого
м. Маріуполь, вул. Флот- ський торговельний порт», структури України
автотранспорту та буді- ська, 133
код ЄДРПОУ 112575501
вельних машин
МедсанчастинаДонецька обл., м. МаріуВідсутній
Регіональне відділення
поліклініка
поль, вул. Радіна М. В., 2
по Донецькій області
Тепла стоянка
Донецька обл., БахмутВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с-ще Спірне,
по Донецькій області
вул. Центральна, 4-а
Майстерня РОБ
Донецька обл., БахмутВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с-ще Спірне,
по Донецькій області
вул. Центральна, 6 А
Прибудований магазин Донецька обл., ВолноВідсутній
Регіональне відділення
до 75-квартирного жит- васький р-н, смт Донське,
по Донецькій області
лового будинку № 2
вул. Кошового, 3-Б
Регіональне відділення по Житомирській області
Цегельний завод
Житомирська обл., БердиВідсутній
Регіональне відділенчівський р-н, с. Терехове,
ня по Житомирській
вул. Огурцова, 38
області
Лазня
Житомирська обл., ОлевВідсутній
Регіональне відділенський р-н, с. Стовпинка,
ня по Житомирській
вул. Шевченка, 26А
області
Клуб
Житомирська обл., ЖитоВідсутній
Міністерство аграрної
мирський р-н, с. Гадзинполітики та продоволька, вул. Шевченка, 1
ства України
Дільнича лікарня
Житомирська обл., Андру- ПАТ «Фірма
Регіональне відділеншівський р-н, с. Івниця,
«Житомирінвест»код», код
ня по Житомирській
вул. Садова, 33
ЄДРПОУ 01272640
області
Назва об’єкта

Міністерство
регіонального розвитку,
будівництва та
житлово-кому
нального господарства України
Нежитлові приміщення окремо розташо- м. Київ, вул. Васильків- ПАТ «ТорговельноМіністерство
ваної будівлі їдальні загальною площею
ська, 34, літера Т
підприємницький
енергетики та
1063,00 м2
центр», код ЄДРПОУ вугільної про05414775
мисловості
України
Об’єкт нерухомого майна: майновий комп- м. Київ, вул. Федора
Відсутній
відсутній
лекс – санаторій (недіючий) загальною
Максименка (Червоно2
площею 1061,90 м , а саме: водолікарня флотська), 3
(літера А) загальною площею 793,00 м2,
ізолятор (літера Б) загальною площею
158,30 м2, літній павільйон (літера В) загальною площею 87,30 м2, майстерня (літера Г) загальною площею 13,50 м2, туалет
(літера Д) загальною площею 9,80 м2
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Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код ЄДРПОУ
Лазня на 10 місць
Житомирська обл.,
Відсутній
Регіональне відділенОвруцький р-н, с. Заріччя,
ня по Житомирській
вул. Поліська, 38
області
Дитячий садок
Житомирська обл., Корос- СТОВ «Бондарівське», код
Відсутній
тенський р-н, с. Охотівка, ЄДРПОУ 03743486
вул. Маяковського, 36
Дільнича лікарня на
Житомирська обл., ЄмільВідсутній
Відсутній
25 ліжок
чинський р-н, с. Мала
Глумча, вул. Шевченка, 52
Квартальна котельня
Житомирська обл., Єміль- Дочірнє підприємство «Пере- Регіональне відділенчинський р-н, с. Степанів- сувна механізована колона
ня по Житомирській
ка, вул. Рад, 133/М
№ 155 ВАТ «Житомирводобласті
буд», код ЄДРПОУ 1036804
Цех харчових конценЖитомирська обл., Андру- ДП «Червоненський завод
Міністерство аграрної
тратів
шівський р-н, смт Черво- продовольчих товарів», код політики та продовольне, вул. Перемоги, 14Б
ЄДРПОУ 00374663
ства України
Банно-пральний
Житомирська обл., АндруВідсутній
Регіональне відділенкомбінат
шівський р-н, с. Івниця,
ня по Житомирській
вул. Садова, 32
області
Регіональне відділення по Закарпатській області
М’ясокомбінат
Закарпатська обл., МукаВідсутній
Відсутній
чівський р-н, с. Ключарки,
вул. Підгородська, б/н
40-квартирний житловий Закарпатська обл., МукаВідсутній
Відсутній
будинок
чівський р-н, смт Кольчино, вул. Фрідешівська, 1
Ливневий колектор
Закарпатська обл., Ужго- ПАТ «Ужгородський Турбо- Регіональне відділенродський р-н, с. Розівка, газ», код ЄДРПОУ 00153608 ня по Закарпатській
вул. Трудова, 2б
області
Регіональне відділення по Запорізькій області
Житловий будинок № 14 Запорізька область, ВільВідсутній
Регіональне відділення
нянський р-н, с. Матвіївка,
по Запорізькій області
вул. Побєди, 88
Житловий будинок № 15 Запорізька область, ВільВідсутній
Регіональне відділення
нянський р-н, с. Матвіївка,
по Запорізькій області
вул. Побєди, 86
Житловий будинок № 13 Запорізька область, ВільВідсутній
Регіональне відділення
нянський р-н, с. Матвіївка,
по Запорізькій області
вул. Побєди, 90
Житловий будинок № 12 Запорізька область, ВільВідсутній
Регіональне відділення
нянський р-н, с. Матвіївка,
по Запорізькій області
вул. Побєди, 92
Житловий будинок № 11 Запорізька область, ВільВідсутній
Регіональне відділення
нянський р-н, с. Матвіївка,
по Запорізькій області
вул. Побєди, 94
72-квартирний житловий Запорізька область,
Відсутній
Регіональне відділення
будинок
м. Оріхів, вул. Лесі Украпо Запорізькій області
їнки (стара назва – Рози
Люксембург), 45б
Малоповерхова житлова Запорізька обл., м. Енер- ДП НАЕК «Енергоатом» код Міністерство енергетизабудова у м. Енергогодар, пров. Таврійський, ЄДРПОУ 24584661, в особі ки та вугільної промисдар. БД-13/1 (1 черга), буд. 6, кв. 1, кв. 2
ВП «Запорізька АЕС», код
ловості України
БД-13/2 (1 черга)
ЄДРПОУ 19355964
Малоповерхова житлова Запорізька обл., м. Енер- ДП НАЕК «Енергоатом» код Міністерство енергетизабудова у м. Енергогодар, пров. Таврійський, ЄДРПОУ 24584661, в особі ки та вугільної промисдар. БД-14/1 (1 черга) буд. 8
ВП «Запорізька АЕС», код
ловості України
ЄДРПОУ 19355965
Малоповерхова житлова Запорізька обл., м. Енер- ДП НАЕК «Енергоатом» код Міністерство енергетизабудова у м. Енергогодар, пров. Таврійський, ЄДРПОУ 24584661, в особі ки та вугільної промисдар. БД-15/1 (1черга)
буд. 10
ВП «Запорізька АЕС», код
ловості України
ЄДРПОУ 19355966
Гараж спілки ветеранів Запорізька обл., м. Енер- ДП НАЕК «Енергоатом» код Міністерство енергетиАфганістану
годар, вул. Комунальна, ЄДРПОУ 24584661, в особі ки та вугільної промисбуд. 4
ВП «Запорізька АЕС», код
ловості України
ЄДРПОУ 19355967
Склад тари
Запорізька обл., м. Енер- ДП НАЕК «Енергоатом» код Міністерство енергетигодар, вул. Комунальна
ЄДРПОУ 24584661, в особі ки та вугільної промисВП «Запорізька АЕС», код
ловості України
ЄДРПОУ 19355968
Житловий будинок (неза- Запорізька обл., ТокВідсутній
Регіональне відділення
вершеного будівництва) мацький р-н, с. Грушівка,
по Запорізькій області
літ. А-1, веранда літ.
вул. Зарічна, 7
а-1, господарча будівля
(незавершеного будівництва) літ. Б, підвал літ. Б’
Житловий будинок (неза- Запорізька обл., ТокВідсутній
Регіональне відділення
вершеного будівництва) мацький р-н, с. Грушівка,
по Запорізькій області
літ. А-1, веранда літ.
вул. Зарічна, 9
а-1, господарча будівля
(незавершеного будівництва) літ. Б, підвал літ. Б’
Житловий будинок (неза- Запорізька обл., ТокВідсутній
Регіональне відділення
вершеного будівництва) мацький р-н, с. Грушівка,
по Запорізькій області
літ. А-1, веранда літ.а-1, вул. Зарічна, 11
господарча будівля
(незавершеного будівництва) літ. Б, підвал літ. Б’
Житловий будинок (неза- Запорізька обл., ТокВідсутній
Регіональне відділення
вершеного будівництва) мацький р-н, с. Грушівка,
по Запорізькій області
літ. А-1, веранда літ.
вул. Зарічна, 13
а-1, господарча будівля
(незавершеного будівництва) літ. Б, підвал літ. Б’
Недобудований житло- Запорізька обл., Кам’ян
Відсутній
Відсутній
вий будинок, літ. А
сько-Дніпровський р-н,
с. Іванівка, вул. Широка, 142
Незавершене будівниЗапорізька обл., ПриморВідсутній
Відсутній
цтво житлового будинку ський р-н, с. Єлизаветівінв. № 1, у складі: неза- ка, вул. Вишнева, 30
вершене будівництво, літ.
А; вхід в підвал, літ. Б.
Недобудована будівля
Запорізька обл., Вільнян- ТОВ «Науково-виробниче
Регіональне відділення
корпусу № 71, літ. А; не- ський р-н, м. Вільнянськ, підприємство «Ріст», код
по Запорізькій області
добудований склад, літ. вул. Софіївська, 7б
ЄДРПОУ 25221038 (зберігач)
Б; недобудована трансформаторна підстанція,
літ. В; недобудована
будівля, літ. Г; недобудований навіс, літ. Д;
паркан № 1
Недобудована їдальня, Запорізька обл., м. ЗапоВідсутній
Відсутній
літ. Б
ріжжя, вул. Шкільна, 1
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Перепрофілювання
Івано-Франківська обл.,
Прикарпатський центр
Міністерство охорони
лікувально-оздоровчого Тлумацький р-н, с. Тара- репродукції людини, код
здоров’я України
центру під ендокриноло- сівка, вул. Жураки, 73
ЄДРПОУ 19400512
гічний санаторій
Регіональне відділення по Київській області
Будинок культури
Київська обл., МакарівВАТ «Кодрянський склоза- Регіональне відділення
ський р-н, смт Кодра
вод», код ЄДРПОУ 00480879 по Київській області
Дослідний завод
Київська обл., м. Бровари,
Відсутній
Регіональне відділення
Промвузол
по Київській області
52-квартирний житловий Київська обл., Васильків- ВАТ «Племінний завод
Регіональне відділення
будинок
ський р-н, с. Плесецьке, «Дзвінкове», код ЄДРПОУ
по Київській області
вул. Васильківська, 159
00857404
18-квартирний житловий Київська обл., Фастівський ВАТ «Кожанський цукроРегіональне відділення
будинок з прибудованим р-н, смт Кожанка
вий завод», код ЄДРПОУ
по Київській області
магазином «Кулінарія»
00372471
Одноквартирний житло- Київська обл., Сквирський ВАТ «Тхорівський», код ЄД- Регіональне відділення
вий будинок
р-н, с. Тхорівка, вул. 8-го РПОУ 3376929
по Київській області
Березня
Котельня
Київська обл., м. Сквира Приватне підприємство
Регіональне відділення
«АГРО-Олімп 2006», код ЄД- по Київській області
РПОУ 34398002
Будинок в саду
Київська обл., Іванківський ВАТ «Оранський крохмаль- Регіональне відділення
р-н, с. Оране
ний завод», код ЄДРПОУ
по Київській області
00383414
48-квартирний житловий Київська обл., Бориспіль- ПАТ «Племінний завод
Регіональне відділення
будинок
ський р-н, с. Гора, на розі «Бортничі», код ЄДРПОУ
по Київській області
вулиць Пушкіна і Устинова 00849634
108-квартирний житло- Київська обл., м. Буча,
Відсутній
Регіональне відділення
вий будинок
вул. Кірова
по Київській області
Станція підготовки води Київська обл., м. Обухів
Відсутній
Регіональне відділення
вул. Київська, 127
по Київській області
100-квартирний житло- Київська обл., БілоцерківВідсутній
Регіональне відділення
вий будинок
ський р-н, смт Терезине,
по Київській області
вул. Польова, 5
60-квартирний житловий Київська обл., ВишгородВідсутній
Регіональне відділення
будинок
ський р-н, смт Димер,
по Київській області
вул. Соборна (Леніна),
79-А
Садибний (індивідуаль- Київська обл., КиєвоВП «Управління справами» Міністерство енергетиний) житловий будинок Святошинський р-н,
ДП НАЕК «Енергоатом», код ки та вугільної промисс. Софіївська Борщагівка, ЄДРПОУ 26200529
ловості України
вул. Шевченка, 282
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

№ 43-44 (1167-1168)
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Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код ЄДРПОУ
24-квартирний житловий Київська обл., смт Згурів- Київська обласна філія ВАТ Регіональне відділення
будинок
ка, вул. Українська, 7
«Укртелеком», код ЄДРПОУ по Київській області
01184901
Котедж Травневого
Київська обл., смт ЗгуВАТ «Згурівський буряРегіональне відділення
відділку
рівка
корадгосп», код ЄДРПОУ
по Київській області
00385833
Житлові будинки №№ 6, Київська обл., БаришівВідсутній
Регіональне відділення
7, 8
ський р-н, с. Гостролуччя
по Київській області
Три 4-квартирні житлові Київська обл., БаришівСВК «Полісся», код ЄДРПОУ Регіональне відділення
будинки (поз. 4-6)
ський р-н, с. Недра
00846381
по Київській області
Школа
Київська обл., смт ВоВідсутній
Регіональне відділення
лодарка
по Київській області
60-квартирний житловий Київська обл., Фастівський
Відсутній
Регіональне відділення
будинок
р-н, с. Борова, вул. Миру
У по Київській області
Середня школа
Київська обл., смт СтаДепартамент регіонального Київська обласна дервище
розвитку та житлово-ко
жавна адміністрація
мунального господарства
Київської обласної державної
адміністрації, код ЄДРПОУ
21467647
Реконструкція бази
Київська обл., м. Славу- Державне спеціалізоване
Державне агентство з
ЧАЕС «Комплект»
тич, будбаза
підприємство «Чорнобиль- управління зоною відська АЕС», код ЄДРПОУ
чуження
14310862
Регіональне відділення по Кіровоградській області
База індустрії
Кіровоградська обл.,
Маловисківський спиртза- Міністерство аграрної
Маловисківський р-н,
вод, код ЄДРПОУ 00374982 політики та продовольм. Мала Виска
ства України
108-квартирний житло- Кіровоградська обл.,
ТОВ «СпеціальРегіональне відділення
вий будинок
м. Світловодськ, вул. Но- не конструкторськопо Кіровоградській
вогеоргіївська, 48
технологічне бюро «Кальобласті
кулятор», код ЄДРПОУ
13752995
Регіональне відділення по Луганській області
Головна насосна станція Луганська обл., КремінВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Варварівка
по Луганській області
Житловий будинок
Луганська обл., СтароВідсутній
Регіональне відділення
поз.№1 (площею забу- більський р-н, с. Тарабани
по Луганській області
дови 152,39)
Житловий будинок
Луганська обл., СтароВідсутній
Регіональне відділення
поз.№2 (площею забу- більський р-н, с. Тарабани
по Луганській області
дови 152,39)
Житловий будинок
Луганська обл., СтароВідсутній
Регіональне відділення
поз.№3 (площею забу- більський р-н, с. Тарабани
по Луганській області
дови 152,39)
Регіональне відділення по Львівській області
Центральна заводська Львівська обл., м. Н. Роз- Роздільське ДГХП «Сірка»,
Міністерство промислолабораторія
діл, вул. Технологічна, 2-Б код ЄДРПОУ 05792891
вої політики України*
Очисні споруди
Львівська обл., м. Н. Роз- Роздільське ДГХП «Сірка»,
Міністерство промислоділ, вул. Гірнича, 27-Е
код ЄДРПОУ 05792891
вої політики України*
Гуртожиток готельного Львівська обл., ЖовківВідсутній
Регіональне відділення
типу на 110 місць з
ський р-н, смт Магерів,
по Львівській області
їдальнею на 75 посадоч- вул. Мартовича, 31
них місць
Лікарня
Львівська обл., ЖовВідсутній
Регіональне відділення
ківський р-н, с. Гійче,
по Львівській області
вул. Молодіжна, 1а
Цех по виробництву
Львівська обл, м. Н. РозВідсутній
Регіональне відділеннярідкого аміаку (будівля діл, вул. Гірнича, 2
по Львівській області
водопідготовки)
Цех по виробництву
Львівська обл., м. Н. РозВідсутній
Регіональне відділення
рідкого аміаку (будівля діл, вул. Гірнича, 2
по Львівській області
складу каталізаторів і
реагентів, насосна станція зворотного водопостачання, навіс)
База відпочинку на
Львівська обл., ДрогоСлужба автомобільних доріг Державне агентство
20 місць
бицький р-н, смт Східни- у Львівській області, код
автомобільних доріг
ця, вул. Зарічна, 1
ЄДРПОУ 25253009
України
Розчинно-бетонний
Львівська обл., м. ЧерВідсутній
Регіональне відділення
вузол
воноград, вул. Львівпо Львівській області
ська, 87б
Трансформаторна під- Львівська обл., БроВідсутній
Регіональне відділення
станція
дівський р-н, за межпо Львівській області
ами с. Лагодів, урочище
Шкільне, 1
Конференц-зал на 790 м. Львів, вул. СтрийВідсутній (об’єкт повернуто Регіональне відділення
місць
ська, 35
у державну власність)
по Львівській області
Регіональне відділення по Миколаївській області
Будівля АТС
м. Миколаїв, вул. НовоВідсутній
Відсутній
бузька, 130
Автомобільна стоянМиколаївська обл, м. Юж- ВП «Южно-Українська АЕС» Міністерство енергетика №2
ноукраїнськ, вул. 300 річчя ДП НАЕК «Енергоатом», код ки та вугільної промисКостянтинівки, 1-а
ЄДРПОУ 20915546
ловості України
Регіональне відділення по Одеській області
Комплекс будівель та
Одеська обл., м. Ізмаїл,
Одеський обласний центр
Міністерство соціальної
споруд у складі: – адмі вул. Гагаріна, 26-а
зайнятості, код ЄДРПОУ
політики України
ністративно-виробничий
35358018
корпус; – спортивнооздоровчий комплекс; –
підсобний корпус; –
склад (класи ГО); – насосна станція; – резервуар
Регіональне відділення по Полтавській області
Одноповерховий 4-кім Полтавська обл., Полтав- Полтавське тампонажне
Міністерство енергетинатний житловий буди ський р-н, с. Абазівка,
управління ВАТ «Укрнафта», ки та вугільної промиснок з підсобним госпо- вул. Степна, 15
код ЄДРПОУ 00143113
ловості України
дарським приміщенням
Регіональне відділення по Рівненській області
Лазня заг пл. 266,4 кв.м. Рівненська обл., ДуброВідсутній
Міністерство аграрної
вицький р-н, с. Велюнь,
політики та продовольвул. Садова, 8а
ства України
Реконструкція клубу
Рівненська обл., СарненВідсутній
Міністерство аграрної
під школу
ський р-н, с. Ремчиці,
політики та продовольвул. Поліська, 96а
ства України
Комплекс дорожнього
м. Рівне, вул. КиївСлужба автомобільних доріг Державне агентство
сервісу
ська, 108
у Рівненській області, код
автомобільних доріг
ЄДРПОУ 25894919
України
Квартира №1 в 4-квар
Рівненська обл., КостоСлужба автомобільних доріг Державне агентство
тирному будинку з госпо- пільський р-н, с. Базаль- у Рівненській області, код
автомобільних доріг
дарськими приміщеннями тове, вул. Базальтівська, 3 ЄДРПОУ 25894919
України
Квартира №2 в 4-квар
Рівненська обл., КостоСлужба автомобільних доріг Державне агентство
тирному будинку з госпо- пільський р-н, с. Базаль- у Рівненській області, код
автомобільних доріг
дарськими приміщеннями тове, вул. Базальтівська, 3 ЄДРПОУ 25894919
України
Квартира №3 в 4-квар
Рівненська обл., КостоСлужба автомобільних доріг Державне агентство
тирному будинку з госпо- пільський р-н, с. Базаль- у Рівненській області, код
автомобільних доріг
дарськими приміщеннями тове, вул. Базальтівська, 3 ЄДРПОУ 25894919
України
Квартира №3 в 4-квар
Рівненська обл., КостоСлужба автомобільних доріг Державне агентство
тирному будинку з госпо- пільський р-н, с. Базаль- у Рівненській області, код
автомобільних доріг
дарськими приміщеннями това, вул. Базальтівська, 3 ЄДРПОУ 25894919
України
Житловий будинок
Рівненська обл., ОстВідсутній
Регіональне відділення
розький р-н, с. Оженин,
по Рівненській області
вул. Заводська, 28
Житловий будинок
Рівненська обл., Рівнен- ПАТ «Рівнесільмаш», код
Регіональне відділення
ський р-н, смт Квасилів, ЄДРПОУ 728380
по Рівненській області
вул. Молодіжна, 60
Житловий будинок
Рівненська обл., Рівнен- ПАТ «Рівнесільмаш», код
Регіональне відділення
ський р-н, смт Квасилів, ЄДРПОУ 728380
по Рівненській області
вул. Молодіжна, 62
Регіональне відділення по Сумській області
105-квартирний
Сумська обл., м. Шостка, ПрАТ «Шосткинський завод Регіональне відділення
житловий будинок з
вул. Свемовська, 6-Г
хімічних реактивів», код ЄД- по Сумській області
вбудованим поштовим
РПОУ 05761264
відділенням зв’язку
Одноквартирний житло- Сумська обл., Сумський
Відсутній
Регіональне відділення
вий будинок №1
р-н, смт Низи, вул. 30
по Сумській області
років Перемоги, 21
24-квартирний житловий Сумська обл., м. Ромни, 3 ВАТ «Роменське АТП 15948», Регіональне відділення
будинок
пров. Червоної, 57- Б
код ЄДРПОУ 03118558
по Сумській області
Житловий будинок
Сумська обл., РоменВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Андріяшівка,
по Сумській області
вул. Шкільна, 59
Житловий будинок
Сумська обл., РоменВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Андріяшівка,
по Сумській області
вул. Шкільна, 60
Житловий будинок
Сумська обл., РоменВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Андріяшівка,
по Сумській області
вул. Шкільна, 61
Виробничий корпус
Сумська обл., м. Конотоп,
Відсутній
Регіональне відділення
вул. Сумська, 10 ж
по Сумській області
АдміністративноСумська обл., м. Конотоп,
Відсутній
Регіональне відділення
побутовий корпус
вул. Сумська, 10 е
по Сумській області
Заглиблений склад ін- Сумська обл., м. Конотоп,
Відсутній
Регіональне відділення
вентарю і обладнання
вул. Сумська, 10 д
по Сумській області
Очисні споруди ВиСумська обл., Охтирський
Відсутній
Міністерство аграрної
сочанського заводу
р-н, с. Веселий Гай,
політики та продовольпродтоварів
вул. Вишнева, 1/4
ства України
Назва об’єкта
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Назва об’єкта
Металевий модуль

Адреса об’єкта

Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Ярківська, 2
50-квартирний житловий Сумська обл., м. Кробудинок (ІІ черга)
левець, вул. ВоїнівІнтернаціоналістів, 24
Шестиповерхова адм. Суми, вул. Березоміністративна будівля
вий Гай, 9
з двоповерховою прибудовою
Житловий будинок
Сумська обл., Роменський
р-н, Малобубнівська
сільська рада, с. Бацмани,
вул. Миру, 27 А
Житловий будинок
Сумська обл., м. Буринь,
пров. Вознесенський, 6,
Корпус по виробництву Сумська обл., Ямпільпобутових газових плит ський р-н, смт Свеса,
вул. Заводська, 1,
Житловий будинок
Сумська обл., м. Лебедин,
вул. Молодіжна, 22
Одноквартирний житло- Сумська обл., Буринський
вий будинок № 1
р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 1
Одноквартирний житло- Сумська обл., Буринський
вий будинок № 2
р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 2
Одноквартирний житло- Сумська обл., Буринський
вий будинок № 3
р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 3
Одноквартирний житло- Сумська обл., Буринський
вий будинок № 4
р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 4
Станція технічного об- Сумська обл., м. Суми,
слуговування на 400 по- вул. Ковпака, 2
жежних автомобілів

Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код ЄДРПОУ
Відсутній
Регіональне відділення
по Сумській області
Відсутній
Регіональне відділення
по Сумській області
Східне регіональне управління Державної прикордонної
служби України, код ЄДРПОУ
14321937
ПрАТ «Нове життя» Чорнобильська програма, код
ЄДРПОУ 13998980

Східне регіональне
управління Державної
прикордонної служби
України
Сумська обласна державна адміністрація

Відсутній

Регіональне відділення
по Сумській області
Регіональне відділення
по Сумській області

Відсутній
Відсутній
ТДВ «Бурякорадгосп ім.
Б.Хмельницького», код ЄДРПОУ 00386790
ТДВ «Бурякорадгосп ім.
Б.Хмельницького», код ЄДРПОУ 00386790
ТДВ «Бурякорадгосп ім.
Б.Хмельницького», код ЄДРПОУ 00386790
ТДВ «Бурякорадгосп ім.
Б.Хмельницького», код ЄДРПОУ 00386790
ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче
об’єднання ім. М.В. Фрунзе», код ЄДРПОУ 05747991

Регіональне відділення
по Сумській області
Регіональне відділення
по Сумській області
Регіональне відділення
по Сумській області
Регіональне відділення
по Сумській області
Регіональне відділення
по Сумській області

Державне агентство
України з управління
державними корпоративними правами та
майном*
Регіональне відділення по Тернопільській області
90-квартирний житловий Тернопільська обл.,
Управління капітального
Регіональне відділення
будинок
м. Монастириська,
будівництва Тернопільської по Тернопільській
вул. Сонячна, 26
ОДА, код ЄДРПОУ 4014074 області
Навчально-виробнича
Тернопільська обл.,
Державний навчальний
Міністерство освіти і
майстерня
м. Підгайці, вул. Шевченка заклад «Підгаєцький профе- науки України
сійний аграрний ліцей», код
ЄДРПОУ 2547530
Навчальний корпус з
Тернопільська обл.,
Державний навчальний
Міністерство освіти і
переходом і трансфор- м. Борщів, вул. С.
заклад «Борщівський профе- науки України
маторна підстанція
Бандери
сійний ліцей», код ЄДРПОУ
21156158
Очисні споруди в м. Бе- Тернопільська обл.,
Управління капітального
Тернопільська обласна
режани у складі: адмі
м. Бережани, вул. Л.
будівництва Тернопільдержавна адміністрація
ністративно-побутовий та Українки, 33
ської обласної державної
виробничо-допоміжний
адміністрації, код ЄДРПОУ
корпус з теплим пере02362374
ходом (літ. «А»); споруда
решіток (літ. «Б»); котельня (літ. «В»); хлораторна
(літ. «Г»); блок фільтрів
та виробничо-допоміжні
приміщення (літ. «Д»,
«Д»«); блок ємкостей (І);
водонапірна башня (ІІ);
піскові бункера (ІІІ);
Тернопільська обл.,
будівля очисних споруд, м. Бережани, вул. Січових
підвал (літ. «А»); будівля Стрільців, 73
очисних споруд (літ. «Б»)
Регіональне відділення по Харківській області
Одноквартирний житло- Харківська обл., БарвінківВідсутній
Відсутній
вий будинок
ський р-н, с. Червона Балка, вул Молодіжна, 31
Одноквартирний житло- Харківська обл., БарвінківВідсутній
Відсутній
вий будинок
ський р-н, с. Червона Балка, вул Молодіжна, 33
Одноквартирний житло- Харківська обл., БарвінківВідсутній
Відсутній
вий будинок
ський р-н, с. Червона Балка, вул Молодіжна, 35
Медсанчастина
м. Харків, Київський р-н,
Відсутній
Відсутній
вул. Рудика, 8
Громадсько-побутовий Харківська обл., ІзюмВідсутній
Регіональне відділення
корпус
ський р-н, с. Капитолівка,
по Харківській області
вул. Перемоги, 18
Їдальня з теплицею
Харківська обл., ХарківПАТ «Весотра-Харків», код
Регіональне відділення
ський р-н, смт Пісочин,
ЄДРПОУ 05461326
по Харківській області
вул. Автомобільна, 8є
Житловий будинок
Харківська обл., КрасноВідсутній
Регіональне відділення
кутський р-н, с. Качалівка,
по Харківській області
вул. Червона, 1а
Газорозподільний пункт Харківська обл., м. Любо- ВАТ «Люботинський хлібоза- Регіональне відділення
тин, вул. Деповська, 127 вод», код ЄДРПОУ 00381976 по Харківській області
Побутовий комплекс до м. Харків, вул. СергіївПАТ «Харківський електро- Державне агентство
житлового будинку
ська, 8а
технічний завод «УкреУкраїни з управління
лектромаш», код ЄДРПОУ
державними корпора00213799
тивними правами та
майном*
32-квартирний житловий Харківська обл., БалаВідсутній
Регіональне відділення
будинок з надбудовою клійський р-н, с. Пришиб,
по Харківській області
вул. 40 років Перемоги, 11
Пилорама
Харківська обл., ЗолочівВідсутній
Відсутній
ський р-н, с. Одноробівка,
вул. Тіткова, 40
Регіональне відділення в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Дитячий центр відХерсонська область,
ВП «Запорізька АЕС «ДП
Міністерство енергетипочинку
с. Нижній Рогачик, вул. 40 НАЕК «Енергоатом», код
ки та вугільної промисроків Перемоги, 88
ЄДРПОУ 19355964
ловості України
Склад силосного типу
Херсонська обл., Кахов- ТДВ «Каховське хлібоприй- Регіональне відділення
ський р-н, с. Заозерне
мальне підприємство», код в Херсонській області,
ЄДРПОУ 00956619
Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі
35-квартирний житловий Херсонська обл., м. КаховВідсутній
Регіональне відділення
будинок
ка, вул. П. Морозова, 1б
в Херсонській області,
Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі
Регіональне відділення по Хмельницькій області
Прирельсова база
Хмельницька обл.,
ДП «Довжоцький спиртоМіністерство аграрної
м. Кам’янець-Подільсь
вий завод», код ЄДРПОУ
політики та продоволький, вул. Харченка, 2а
37199618
ства України
Лікеро-горілчаний завод Хмельницька обл.,
ДП «Довжоцький спиртоМіністерство аграрної
м. Кам’янець-Подільсь
вий завод», код ЄДРПОУ
політики та продоволький, вул. Пархоменка, 74 37199618
ства України
Магазин та аптека
Хмельницька обл., Кам’я ДП «Довжоцький спиртоМіністерство аграрної
нець-Подільський р-н,
вий завод», код ЄДРПОУ
політики та продовольс. Довжок, вул. Унявко, 1 37199618
ства України
Солодовня
Хмельницька обл., Кам’я ДП «Довжоцький спиртоМіністерство аграрної
нець-Подільський р-н,
вий завод», код ЄДРПОУ
політики та продовольс. Довжок, вул. Унявко, 1 37199618
ства України
Контора з гаражем і
Хмельницька обл., Хмель- ДП «Хмельницьке лісомис- Державне агентство лікотельнею
ницький р-н, с. Лісові
ливське господарство», код сових ресурсів України
Гринівці
ЄДРПОУ 33285303
Школа-сад
Хмельницька обл., Кам’я СГК «Рункошівський», код
Міністерство аграрної
нець-Подільський р-н,
ЄДРПОУ 21315883
політики та продовольс. Рункошів, вул. Шевства України
ченка, 77
Корпус № 1 разом із
Хмельницька обл., ХмельВідсутній
Регіональне віддіогорожею, автомоницький р-н, Олешинська
лення по Хмельницькій
більними дорогами та
сільська рада, «Корпус
області
благоустроєм
№ 1 разом із огорожею,
автомобільними дорогами
та благоустроєм»
Регіональне відділення по Черкаській області
Цех № 45 Черкаського м. Черкаси, вул. СумгаВідсутній
Регіональне відділення
заводу телеграфної
їтська, 1
по Черкаській області
апаратури
Будинок для вчителів
Черкаська обл., ЗолотоВідсутній
Регіональне відділення
№ 47
ніський р-н, с. Привітне,
по Черкаській області
вул. Центральна, 10
176-квартирний житло- Черкаська обл, м. Сміла,
Відсутній
Регіональне відділення
вий будинок
вул. Б. Хмельницькопо Черкаській області
го, 64-а
30-квартирний житловий Черкаська обл.,
Відсутній
Регіональне відділення
будинок для малом. Кам’янка, вул. Героїв
по Черкаській області
сімейних
Майдану, 10а
Лазня
Черкаська обл, ЧерВідсутній
Регіональне відділення
каський р-н, с. Думанці,
по Черкаській області
вул. Благовісна, 89а

Продовження додатка 4

Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Чернівецькій області
Лазня
Чернівецька обл, ХотинВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Гордівці,
по Чернівецькій області
вул. Мічуріна, 14
ФельдшерськоЧернівецька обл., КіцВідсутній
Регіональне відділення
акушерський пункт
манський р-н, с. Борівці,
по Чернівецькій області
вул. Головна, 77-а
Двоквартирний житло- Чернівецька обл., Застав
Відсутній
Регіональне відділення
вий будинок
нівський р-н, смт Кост
по Чернівецькій області
рижівка, пров. Буковинський, 2
Школа
Чернівецька обл., НовосеВідсутній
Регіональне відділення
лицький р-н, с. Слобода,
по Чернівецькій області
вул. О. Кобилянської, 6
Будівлі та споруди
Чернівецька обл., НовосеВідсутній
Регіональне відділення
лицький р-н, с. Строїнці,
по Чернівецькій області
вул. Кобилянська, 2а
Дитяча установа
Чернівецька обл., ХотинВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Анадоли,
по Чернівецькій області
Клуб
Чернівецька обл., ХотинВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Гордівці,
по Чернівецькій області
вул. Сагайдачного, 7
Молочно-тваринницька Чернівецька обл., СоВідсутній
Міністерство аграрної
ферма на 200 голів ве- кирянський р-н, с. Новополітики України
ликої рогатої худоби
олексіївка, вул. Б. Хмельницького, 21-а
Регіональне відділення по Чернігівській області
Лазня-пральня (на 20
Чернігівська обл., Ічнян- ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», код Регіональне відділення
місць)
ський р-н, смт Парафіївка, ЄДРПОУ 00372612
по Чернігівській області
вул. Ново-заводська, 10
12-квартирний житло- Чернігівська обл.,
ДП «Новгород-Сіверське
Регіональне відділення
вий будинок
м. Новгород-Сіверський, ПМК-212» ВАТ «Чернігіввод- по Чернігівській області
вул. Залінійна, 21-А
буд», код ЄДРПОУ 01037703
(в стадії припинення)
Школа
Чернігівська область, КуВідсутній
Міністерство аграрної
ликівський р-н, с. Авдіївка,
політики України
вул. Шкільна, 1
Школа
Чернігівська обл., НоВідсутній
Міністерство аграрної
сівський р-н, с. Плоске,
політики України
вул. Мірошника, 5а
Прибудова до 108Чернігівська обл., ПриВідсутній
Регіональне відділення
квартирного житлового луцький р-н, смт Ладан,
по Чернігівській області
будинку для роботи з
вул. Заводська, 30
дітьми
Магазин «Універсам»
Чернігівська обл., ПриВідсутній
Регіональне відділення
луцький р-н, смт Ладан,
по Чернігівській області
вул. Миру, 19-А
Цегельний завод
Чернігівська обл., м. БахВідсутній
Регіональне відділення
мач, вул. Східна, 94
по Чернігівській області
Котельня зі встановле- Чернігівська обл., м. ЧерВідсутній
Регіональне відділення
ним обладнанням
нігів, вул. Інструментальпо Чернігівській області
на, 14-а
Цегельний завод
Чернігівська обл., смт ВарВідсутній
Регіональне відділення
ва, вул. Зарічна, 80
по Чернігівській області
Житловий будинок
Чернігівська обл., ГороДП «Ковальовський спирМіністерство аграрної
днянський р-н, с. Тупичів, товий завод», код ЄДРПОУ політики України
вул. Зелена, 6-а
00375349
Житловий будинок
Чернігівська обл., ГороДП «Ковальовський спирМіністерство аграрної
днянський р-н, с. Тупичів, товий завод», код ЄДРПОУ політики України
вул. Зелена, 9-а
00375349
Будівля культурноЧернігівська обл., КулиСГВК «Колос», код ЄДРПОУ Міністерство аграрної
спортивного признаківський р-н, с. Грабівка, 30894176
політики та продовольчення
вул. Шкільна, 2-а
ства України
Клуб
Чернігівська обл., ТалалаВідсутній
Регіональне відділення
ївський р-н, с. Слобідка,
по Чернігівській області
вул. Перемоги, 16
2-га черга теплиці
Чернігівська обл., м. Ніжин,
Відсутній
Регіональне відділення
вул. Носівський шлях, 25
по Чернігівській області
Одноквартирний житло- Чернігівська обл., РіпВідсутній
Регіональне відділення
вий будинок з господар- кинський р-н, с. Вербичі,
по Чернігівській області
ським блоком
вул. Садова, 8
Одноквартирний житло- Чернігівська обл., РіпВідсутній
Регіональне відділення
вий будинок з господар- кинський р-н, с. Вербичі,
по Чернігівській області
ським блоком
вул. Садова, 9
Одноквартирний житло- Чернігівська обл., РіпВідсутній
Регіональне відділення
вий будинок з господар- кинський р-н, с. Вербичі,
по Чернігівській області
ським блоком
вул. Перемоги, 2
Одноквартирний житло- Чернігівська обл., РіпВідсутній
Регіональне відділення
вий будинок з господар- кинський р-н, с. Вербичі,
по Чернігівській області
ським блоком
вул. Перемоги, 4-а
Одноквартирний житло- Чернігівська обл., РіпкинВідсутній
Регіональне відділення
вий будинок з господар- ський р-н, с. Павлівка,
по Чернігівській області
ським блоком
вул. Нова, 20
Школа
Чернігівська область,
УКБ Чернігівської обласної Чернігівська обласна
смт Козелець, вул. Содержавної адміністрації, код державна адміністрація
борності, 70
ЄДРПОУ 04014246
Реабілітаційний центр
Чернігівська обл., м. Ічня, Ічнянська райдержадміМіністерство України з
вул. Ковалівка, 17-а
ністрація, код ЄДРПОУ
питань надзвичайних
04061895
ситуацій та у справах
захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи
2-квартирний житловий Чернігівська обл., м. Ічня,
Відсутній
Регіональне відділення
будинок
вул. Єсеніна, 28
по Чернігівській області
Об’єкт незавершеного Чернігівська обл., м. Ічня, Ічнянська РДА
Регіональне відділення
будівництва адміністра- вул. Бунівка, 2
по Чернігівській області
тивного будинку
Регіональне відділення по м. Києву
Кафе на 50 місць
м. Київ, вул. Сергія
Відсутній
Регіональне відділення
Лазо, 5-б
по м. Києву
Розширення виробничої м. Київ, бульвар Академіка ДВП «Будремкомплект», код Регіональне відділення
бази ДВП «БудремВернадського, 36-В
ЄДРПОУ 25285647
по м. Києву
комплект»
Апарат Фонду
Оздоровчий комплекс
Івано-Франківська обл.,
Національний банк України, Національний банк
«Прикарпаття»
м. Яремче, вул. Грушев- код ЄДРПОУ 00032106
України
ського, 7
Шахта № 10 «НововоВолинська обл., Іваничів- ДП «Дирекція по будівниМіністерство енергетилинська»
ський р-н, с. Поромів
цтву об’єктів», код ЄДРПОУ ки та вугільної промис00179737
ловості України
______________
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

* Орган управління, який пропонував об’єкт на приватизацію.

Додаток 5
до наказу ФДМУ
від 27.03.2018 № 447

Перелік
об’єктів соціально-культурного призначення
Назва балансоутримувача
або зберігача,
Орган управління
код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Вінницькій області
Їдальня з обладнанням площею Вінницька обл., ЖмеТОВ «Альба-Трікс», код
Регіональне відді2
312,0 м
ринка, вул. АсмолоЄДРПОУ 33553089
лення по Вінницькій
ва, 50
області
Лазня з обладнанням площею Вінницька обл., Томаш- ТОВ «Агрокомплекс «Зеле- Регіональне відді2
191,7 м
пільський р-н, смт То- на долина», код ЄДРПОУ
лення по Вінницькій
машпіль, вул. Завод32721857
області
ська, 10а
Їдальня з обладнанням площею Вінницька обл.,
ПАТ «Могилів- Подільський Регіональне відді355,12 м2
м. Могилівконсервний завод», код ЄД- лення по Вінницькій
Подільський, вул. Дні- РПОУ 00373965
області
стровська, 60
Їдальня з обладнанням (частина Вінницька обл., Він
Пултівецька сільська рада, Регіональне віддіприміщень в будівлі торговель- ницький р-н, с. Пултів- код ЄДРПОУ 04330332
лення по Вінницькій
ного комплексу літ. А загальною ці, вул. Революційна, 1а
області
2
площею 448,9 м , в т.ч.: на
1-му поверсі з №7-1 по №7-16;
№8-2, 8-3 площею 294,6 м2;
підвальних приміщень з №1-1
по № 1-3 площею 154,3 м2
та 12 одиниць обладнання),
Будівля гаража літ. А загальною
площею 45,9 м2
Медпункт з обладнанням
Вінницька обл., м. Не- ПрАТ «Немирів. АТПРегіональне віддімирів, Святотроїць10547», код ЄДРПОУ
лення по Вінницькій
ка, 48
05460924
області
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Ідальня
м. Дніпро, острів Файн- Філія ПАТ «Судноплавна ком- Регіональне віддіберга, 11
паіня «Укррічфлот» «Дніпро- лення по Дніпропепетровський річковий порт», тровській області
код ЄДРПОУ 24986218
Назва об’єкта, код ЄДРПОУ

Адреса об’єкта
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відомості
приватизації

Продовження додатка 5

Назва об’єкта, код ЄДРПОУ
Турбаза «Сосновий бор»

Дитяча дача «Сосенка»

Санаторій-профілакторій
Шаховий клуб

Назва балансоутримувача
або зберігача,
Адреса об’єкта
Орган управління
код ЄДРПОУ
Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпропетровський
Регіональне віддіНовомосковський р-н, трубний завод», код
лення по Дніпропес. Орлівщина, пров.
ЄДРПОУ 05393122
тровській області
Лісний, 8
Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпропетровський
Регіональне віддіНовомосковський р-н, трубний завод», код
лення по Дніпропес. Орлівщина, пров.
ЄДРПОУ 05393122
тровській області
Лісний, 8а
Дніпропетровська обл., ПАТ «Південний ГЗК», код Регіональне віддіКриворізький р-н, с. Ку- ЄДРПОУ 191000
лення по Дніпропедашево
тровській області
50026, Дніпропетров- Публічне акціонерне това- Регіональне віддіська обл., м. Кривий
риство «Південний гірничо- лення по ДніпропеРіг, площа Гірницької
збагачувальний комбінат», тровській області
Слави, 4
код ЄДРПОУ 00191000
м. Дніпро, просп. Сво- ПАТ «Євраз-Дніпропет
Регіональне віддібоди, 2а
ровський металургійний
лення по Дніпропезавод», код ЄДРПОУ
тровській області
05393056

Сірководнева лікувальня літ.
А-2 з підвалом загальною
площею 1269,8 м2, сходами
літ. а, входом в підвал літ. а’,
кисневою літ. Б, ґанком літ. б,
огорожею № 1,2,8,9, підпірними стінками № 3,5,6, сходами
№ 4, мостінням літ. І загальною площею 153,0 м2
Дитячий комбінат № 2 (63)
Дніпропетровська обл., Публічне акціонерне това- Регіональне відді(недіючий)
м. Кривий Ріг, просп.
риство «Південний гірничо- лення по ДніпропеПівденний, 9
збагачувальний комбінат», тровській області
код ЄДРПОУ 00191000
Регіональне відділення по Донецькій області
Пансіонат «Блакитні озера»
Донецька обл.,
ВАТ «Точмаш», код
Регіональне віддім. Лиман, с. Щурове,
ЄДРПОУ 14300579
лення по Донецькій
вул. Соборна, 20/1
області
База відпочинку «Вертикаль» Донецька обл.,
ВАТ «Трест ДонецькшахМіністерство енергем. Лиман, с. Щурове,
топроходка», код ЄДРПОУ тики та вугільної провул. Соборна,102
00180841
мисловості України
Клуб
Донецька обл., м. То- ПрАТ «Курдюмівський завод Регіональне віддірецьк, смт Курдюмівка, кислототривких виробів», лення по Донецькій
вул. Керамічна, 2-б
код ЄДРПОУ 00293545
області
Пансіонат «Мебельщик»
Донецька обл., МанТОВ «АРП», код ЄДРПОУ
Регіональне віддігушський р-н, смт Ялта, 32397798
лення по Донецькій
вул. Нахімова, 45-а
області
Єдиний майновий комплекс
Донецька обл., м. Свя- Підприємство «Владисла- Регіональне віддідитячого оздоровчого табору тогірськ, вул. Івана
ва» Всеукраїнської органі- лення по Донецькій
«Голубок»
Мазепи, 29
зації інвалідів «Союз органі- області
зацій інвалідів України», код
ЄДРПОУ 31083925
Дитячий оздоровчий табір «Со- Донецька обл., МанВАТ «Точмаш», код ЄДРПОУ Регіональне віддінячний берег»
гушський р-н, смт Ялта, 14300579
лення по Донецькій
вул. Курортна, 17
області
Регіональне відділення по Житомирській області
Лазня
Житомирська обл., Лу- ПСП «Красноставське», код Регіональне віддігинський р-н, с. Крас- ЄДРПОУ 5477244
лення по Житомирностав, вул. Центральській області
на, 31-а
Їдальня
Житомирська обл.,
СТОВ «Радовель», код
Регіональне віддіОлевський р-н, с. РаЄДРПОУ 05418780
лення по Житомирдовель, вул. Миколи
ській області
Хоречка, 21
Їдальня
Житомирська обл., Лу- ПСП «Красноставське», код Регіональне віддігинський р-н, с. Крас- ЄДРПОУ 5477244
лення по Житомирностав, вул. Центральській області
на, 47-а

Продовження додатка 5

Назва балансоутримувача
або зберігача,
Назва об’єкта, код ЄДРПОУ
Адреса об’єкта
Орган управління
код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Запорізькій області
Дитячий оздоровчий табір
Запорізька обл., м. Бер- Придніпровське міжрайон- Регіональне відді«Аіст»
дянськ, вул. Макароне управління водного гос- лення по Запорізьва, 24-Б
подарства», код ЄДРПОУ
кій області
36381844
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Єдиний майновий комплекс
м. Івано-Франківськ,
Підприємство «ІНІН»
Міністерство соколишнього державного підвул. В. Симоненка, 1
Громадської організації
ціальної політики
приємства «ІНІН»
«Всеукраїнська організація України
Союз осіб з інвалідністю
України», код ЄДРПОУ
32604934
Регіональне відділення по Львівській області
База відпочинку «Гребенів»
Львівська обл, Сколів- ПАТ «Автотранспортне під- Регіональне віддіський р-н, с. Гребенів приємство «Західводбуд», лення по Львівській
код ЄДРПОУ 1034998
області
Регіональне відділення по Миколаївській області
Майновий комплекс колишньо- Миколаївська обл, Ми- ПАТ «Радсад», код ЄДРПОУ Регіональне віддіго піонерського табору
колаївський р-н, с. Рад- 00413989
лення по Миколаївсад, вул. Миру,1А
ській області
Регіональне відділення по Одеській області
Побутовий комплекс
Одеська обл., м. Рені, ПАТ «Одеснафтопродукт», Регіональне віддівул. 28 Червня,282а
код ЄДРПОУ 03482749
лення по Одеській
області
Медпункт
Одеська обл., м. Біл
ПАТ «Завод «Тіра», код ЄД- Регіональне віддігород-Дністровський, РПОУ 01430950
лення по Одеській
вул. Кишинівська, 32
області
Їдальня
Одеська обл., м. Ізмаїл, ПАТ Ізмаїльський завод таро- Регіональне віддіАеродромне шосе, 2-б пакувальних виробів «Дунай- лення по Одеській
Пак», код ЄДРПОУ 383716
області
База відпочинку «Дорожник»
Одеська обл., Татарбу- ПАТ «Південьзахідшляхбуд», Регіональне віддінарський р-н, с. Прикод ЄДРПОУ 03449841
лення по Вінницькій
морське, курорт «Расєйобласті
ка», вул. Радостная, 59
Спортивна база відпочинку
Одеська обл., Ізмаїль- Ізмаїльська філія ДП «Адмі- Міністерство інфра«Портовик»
ський р-н, с. Озерне,
ністрація морських портів структури України
вул. Польова, 19
України», код ЄДРПОУ
38728402
Регіональне відділення по Полтавській області
Їдальня-магазин
Полтавська обл., ГлоТОВ «Новомосковськ
Регіональне віддібинський р-н, с. Ново- Агро», код ЄДРПОУ
лення по Полтавмосковське, вул. Весня- 33014041
ській області
на, 13/2
Лазня
Полтавська обл.,
ТОВ ІПК «ПолтавазерноРегіональне віддіГлобинський р-н,
продукт», код ЄДРПОУ
лення по Полтавс. Степове, пров.
31059651
ській області
Парковий, 13
Їдальня
Полтавська обл., Гло- ТОВ ІПК «ПолтавазерноРегіональне віддібинський р-н, с. Степо- продукт», код ЄДРПОУ
лення по Полтавве, вул. Шкільна, 4
31059651
ській області
Єдиний майновий комплекс
м. Полтава, пров. НосоМіністерство агрардержавного підприємства
ва Віктора, 2
ної політики та про«Полтавський державний
довольства України
навчально-курсовий
комбінат агропромислового
комплексу», код ЄДРПОУ
24567102
Регіональне відділення по Сумській області
Дитячий оздоровчий табір
Сумська обл., Шосткин- ПрАТ «Шосткинський завод Регіональне віддіський р-н, с/р Собиць- хімічних реактивів», код
лення по Сумській
ка, «Малий бір» урочи- ЄДРПОУ 05761264
області
ще, квартал №2 (б/н)

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ апарату фонду державного майна україни
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Фабрична,
10, м. Коломия, Івано-Франківська обл., 78200; тел.: 0342553140. Мета проведення
незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні без умов.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: 21.12.0 – виробництво паперу та картону.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів), од: будівель та споруд – 47; транспортних засобів – 2; основних
засобів – 25; незавершеного будівництва – 3; необоротних активів – 21. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів єдиного майнового комплексу
колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» станом
на 31.03.2012 (згідно останнього балансу орендаря – ЗАТ «Колопапір»), тис. грн:
основних засобів – 4248,536; незавершених капітальних інвестицій – 272,390. Розмір
земельної ділянки, усього, га: 5,3257. Місце розташування земельної ділянки: вул.
Фабрична, 10, м. Коломия, Івано-Франківська обл. Цільове призначення земельної
ділянки: землі промисловості.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.

Вінницька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будинок тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Садовод» (код ЄДРПОУ 5509760), який розташований за адресою:
22742, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б та перебуває
на зберіганні ТОВ «Шанс» (код ЄДРПОУ 20119134). Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовникплатник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним
призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля лазні загальною площею 97,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Садовод» (код ЄДРПОУ 5509760), яка розташована за адресою:
22743, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Вербівка, вул. Центральна, 69а та перебуває
на зберіганні ТОВ «Шанс» (код ЄДРПОУ 20119134). Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовникплатник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним
призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля лазні площею 210,4 м2, що не увійшла до статутного
капіталу КСП «Ладижинське» (код ЄДРПОУ 25499064), яка розташована за адресою:
24325, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Лукашівка, вул. Першотравнева, 56а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис. грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації, окреме
майно – будівля лазні площею 71,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ
«Гонорівське» (код ЄДРПОУ 385307), розташована за адресою: 24736, Вінницька обл.,
Піщанський р-н, с. Гонорівка, вул. Центральна, 2. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовникплатник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів-
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Продовження додатка 5

Назва об’єкта, код ЄДРПОУ
База відпочинку (58 об’єктів)

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача,
Орган управління
код ЄДРПОУ
ПрАТ «Шосткинський завод Регіональне віддіхімічних реактивів», код
лення по Сумській
ЄДРПОУ 05761264
області

Сумська обл., Шосткинський р-н, с/р
Собицька, «Малий
бір» урочище, квартал
№2 (б/н)
Регіональне відділення по Харківській області
Їдальня
Харківська обл., КрасВідсутній
Регіональне віддінокутський р-н, селище
лення по Харківській
Ковалівське, вул. Скообласті
тар Віри, 10-а
Їдальня з майном
Харківська обл., ХарківВідсутній
Регіональне віддіський р-н, с. Тернова,
лення по Харківській
вул. Світла, 2в
області
Їдальня
Харківська обл.,
Відсутній
Регіональне віддім. Куп’янськ, вул. Ювілення по Харківській
лейна, 72
області
Лазне-пральний комбінат
Харківська обл., КрасТДВ «Агрофірма «ГлоРегіональне віддінокутський р-н, с. Горо- бівська», код ЄДРПОУ
лення по Харківській
днє, вул. Центральна, 5 00412406
області
Єдиний майновий комплекс
Харківська обл., ВовТОВ фірма «Інстрок ЛТД», Міністерство еконобази відпочинку «Росінка»
чанський р-н, с. Бугаїв- код ЄДРПОУ 14082591
мічного розвитку і
ка, вул. Росяна,1
торгівлі України
Регіональне відділення в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Недіючий літній кінотеатр «Тек- Херсонська обл.,
ВАТ «Херсонський баРегіональне відстильник»
м. Херсон, селище
вовняний комбінат», код
ділення по ХерТекстильне, вул. 1-ша ЄДРПОУ 00306710
сонській області,
Текстильна, 1-а
Автономній Республиці Крим та м.
Севастополі
Дитячий оздоровчий табір
Херсонська обл.,
Херсонська філія Держав- Міністерство інфра«Фрегат»
Білозерський р-н,
ного підприємства «Адмі- структури України
с. Кізомис
ністрація морських портів
України»
Будівля профілакторію
м. Херсон, вул. Пере- ВАТ «Херсонський консерв- Регіональне віддікопська, 169
ний комбінат» – ліквідовано лення в Херсонській
області, АР Крим та
м. Севастополі
Регіональне відділення по Черкаській області
Лазня з обладнанням
Черкаська обл., м. Таль- ЗАТ «Тальнівський щебРегіональне віддіне, вул. Кар’єрна, 1
завод», код ЄДРПОУ
лення по Черкаській
01375038
області
Клуб з обладнанням
Черкаська обл., м. Таль- ЗАТ «Тальнівський щебРегіональне віддіне, вул. Кар’єрна 1-а
завод», код ЄДРПОУ
лення по Черкаській
01375038
області
Медпункт з обладнанням
Черкаська обл., м. Таль- ЗАТ «Тальнівський щебРегіональне віддіне, вул. Кар’єрна, 23
завод», код ЄДРПОУ
лення по Черкаській
01375038
області
Регіональне відділення по Чернівецькій області
Їдальня на 330 місць
Чернівецька обл.,
ТОВ «Машзавод», код
Регіональне віддім. Чернівці, вул. Прут- ЄДРПОУ 00217685
лення по Чернівецьська, 16-Б
кій області
Регіональне відділення по м. Києву
Сауна
м. Київ, вул. Академіка Філія «Холодокомбінат
Регіональне віддіБілецького, 34, літера В №4» ПП «Рось», код
лення по м. Києву
ЄДРПОУ 33370274
Апарат Фонду
Єдиний майновий комплекс
м. Київ, вул. КирилівДержавний комітет
державного спеціалізованого ська, 160
телебачення і радіопідприємства «Укртелефільм»,
мовлення України
код ЄДРПОУ 35524710

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї іформації.
Замовник та платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200,00 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти
інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних
активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»; 2.2 «Оцінка прав на об’єкти
інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв,
цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти
інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у роз-

ділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3-5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдиний (цілісний) майновий комплекс
у повному складі активів і зобов’язань; пакет акцій акціонерного товариства; частка
в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що
забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є зазначені вище об’єкти
в галузі виробництва паперу та картону.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 50 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул.
Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 07 червня 2018 року.
На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну
документацію. Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 13 червня 2018 року о 14.00.

ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним
призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації, окреме майно – будівля магазину площею 62,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу
САТ «Самгородоцьке» (код ЄДРПОУ 00384466), розташована за адресою: Вінницька
обл., Козятинський р-н, с. Красне, вул. Центральна, 59. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@
spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0
тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля лазні загальною площею 208,4 м2, що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод», код ЄДРПОУ 00371794,
розташована за адресою: 24635, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Соколівка,
вул. Терешкової, 74а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,5 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля лазні площею 221,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бершадський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00371955), розташована за
адресою: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211-К, яка перебуває на
зберіганні Бершадської міської ради (код ЄДРПОУ 04051033). Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@
spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,6
тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля лазні літ. «А» з добудовою літ. «а» загальною площею
82,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Колибабинське», код ЄДРПОУ
00118397, розташована за адресою: 22072, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Колибабинці, вул. Сойнікова, 1а та перебуває на зберіганні АП НВП «Візит», код ЄДРПОУ
02129063. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0 тис. грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.

 9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
соціально-культурного призначення – їдальня з обладнанням (частина приміщень в
будівлі торговельного комплексу літ. А загальною площею 448,9 м2, в т.ч.: на 1-му поверсі
з №7-1 по №7-16; №8-2, 8-3 площею 294,6 м2; підвальних приміщень з №1-1 по № 1-3
площею 154,3 м2 та 12 одиниць обладнання), яка розташована за адресою: Вінницька
обл., Вінницький р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 1а, що не увійшла до статутного капіталу КСП «Красне» (код за ЄДРПОУ 00495154) та перебуває на зберіганні Пултівецької
сільської ради (код ЄДРПОУ 04330332). Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): приміщення їдальні; 12 одиниць. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель,
обладнання. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4,1 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 10. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
соціально-культурного призначення – їдальня з обладнанням площею 312,6 м2,
яка розташована за адресою: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Асмолова,
50, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Жмеринське АТП 10570» (код ЄДРПОУ
5460901) та перебуває на зберіганні ТОВ «Альба-Трікс» (код ЄДРПОУ 33553089). Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): приміщення їдальні; 95 одиниць.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення, частини будівель, обладнання. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 6,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2018.
 11. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
соціально-культурного призначення – лазня з обладнанням загальною площею
191,7 м2, яка розташована за адресою: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Томашпільський цукровий
завод» (код ЄДРПОУ 00371825) та перебуває на зберіганні ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (код ЄДРПОУ 32721857). Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): будівля; 1 котел (КВ-300). Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі
та за функціональним призначенням, обладнання. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,6 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2018.
 12. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будинок побуту літ. А загальною площею 211,8 м2 з ґанком,
що знаходиться за адресою: 22340, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Кусиківці,
вул. Шляхова, 38 та перебуває на балансі ПАТ «Племзавод «Літинський» (код ЄДРПОУ
00846180). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
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окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0 тис. грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 13. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля лазні літ. А площею 50,8 м2, що знаходиться за адресою:
22343, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Громадське, вул. Ковпака, 4а та перебуває на
балансі ПАТ «Племзавод «Літинський» (код ЄДРПОУ 00846180). Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@
spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0
тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 14. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля гаража літ. А загальною площею 45,9 м2, що знаходиться
за адресою: 23223, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Зарічна, гараж
№ 97 та перебуває на зберіганні ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» (код ЄДРПОУ 00476576).
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,5 тис. грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 15. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля магазину літ. «А» з прибудовою літ. «а» та ґанком загальною площею 66,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу САТ «Самгородецьке» (код
ЄДРПОУ 00384466), розташована за адресою: 22163, Вінницька обл., Козятинський
р-н, с Коритувата, вул. Садова, 59б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним
призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0
тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 16. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля лазні літ. А з прибудовами літ. а, а1 загальною площею
148,0 м2 та сходовими площадками а2, а3, а4, що знаходиться за адресою: 24500,
Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Замостянська, 61 та перебуває на позабалансовому
рахунку Ямпільської міської ради (код за ЄДРПОУ 03772660). Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@
spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4,0
тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 17. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля лазні загальною площею 89,4 м2, що не увійшла до
статутного капіталу СВАТ «ім. 1-го Травня» (код ЄДРПОУ 3377917), що розташована
за адресою: 22330, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Осолинка, вул. Шевченка, 1б
та перебуває на позабалансовому рахунку Осолинської сільської ради (код ЄДРПОУ
4326448). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0 тис. грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 18. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля лазні літ. «А» загальною площею 173,5 м2, яка розташована за адресою: 22312, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Шевченка, вул. Незалежності, 145 та перебуває на позабалансовому рахунку Шевченківської сільської
ради (код ЄДРПОУ 4326514). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 19. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – нежитлова будівля площею 458,4 м2, яка знаходиться за адресою: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Набережна, 8а та перебуває на зберіганні
ПП «Електа» (код ЄДРПОУ 20119967). Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним
призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1
тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 20. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – нежитлова будівля площею 67,8 м2, яка знаходиться за адресою:
24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Набережна, 8б та перебуває на зберіганні
ПП «Електа» (код ЄДРПОУ 20119967). Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним
призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1
тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 21. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля колишньої пошти площею 40,7 м2, що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Камяногірський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00371661)
та знаходиться за адресою: 22752, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Камяногірка,
вул. Центральна, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 22. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – нежитлова будівля проммагазину з прибудовою загальною площею 153,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод»
(код ЄДРПОУ 34704744) та знаходиться за адресою: 23853, Вінницька обл., Теплицький
р-н, с. Удич, вул. 9 Травня, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 23. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – нежитлова будівля для продуктів загальною площею 87,5 м2,
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ
34704744) та знаходиться за адресою: 23853, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич,
вул. 1 Травня, 2а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 24. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля бурякопункту площею 158,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 34704744) та знаходиться за адресою:23853,Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис. грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.

№ 43-44 (1167-1168)

 25. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – нежитлові приміщення їдальні-кулінарії площею 281,8 м2,
що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ
34704744) та знаходяться за адресою: 23853, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич,
вул. 1 Травня, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): приміщення їдальні-кулінарії. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 26. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – група інвентарних об’єктів: прохідна площею 73,2 м2; адмінкорпус площею 1919,0 м2 (в т.ч. склад, їдальня, овочевий цех); будівля колишнього клубу площею 225,9 м2; металева ємність 400 м3, що знаходяться
за адресою: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2 та перебувають на
зберіганні ТОВ «Тульчинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 33414908). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 4 шт. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 5,5 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 27. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – УАТС (АТСК 50-200), що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10б, та перебуває на балансі ТОВ «Вінницьке АТП 10555» (код ЄДРПОУ 05482251).
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 шт. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: машини або обладнання.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 1,8 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 28. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будинок для приїжджих загальною площею 104,1 м2, розташований за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Іванів, вул. Польова, 30, що
перебуває на позабалансовому рахунку Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Пиківський рибцех» ПрАТ СП «Вінницярибгосп» (код ЄДРПОУ
24899838). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 шт. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0 тис. грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.
 29. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації,
окреме майно – будівля контори загальною площею 802,8 м2, що розташована
за адресою: 23536, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Українська, 2 та перебуває на балансі Вінницької філії ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 01182204). Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-2608, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 шт. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2018.
 30. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – не завершена будівництвом підстанція роторного комплексу, розташована за адресою: Вінницька обл.,
Козятинський р-н, смт Глухівці. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
1 шт. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4,3 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2018.
 31. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – не завершений будівництвом тракторний стан у складі: ремонтна майстерня літ. З, склад літ. І, кузня літ И, розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Петрик, пров.
Центральний, б/н. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник-платник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3
шт. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4,5 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 №47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого
2018 р за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк
виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4); інформації про претендента (додаток 5).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 12.06.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 18.06.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області,
за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Тел. для довідок 67-26-08.

Київська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Нерухоме майно загальною площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Біла Церква, бульв. 50-річчя Перемоги, 12, що перебуває на балансі Білоцерківської
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної
служби у Київській області. Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ФОП Степанчук О. С. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
адміністративного, торговельно-адміністративного призначення.
 2. Частина нежитлового приміщення площею 2,00 м2, розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88,
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у КиєвоСвятошинському районі Київської області. Мета оцінки: визначення вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ
по Київській області. Платник: ФОП Гриценко В. Е. Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель торговельно-адміністративного, торговельного призначення.
 3. Нежитлова будівля складу з добудовою з піноблоків площею 149,5 м2 та
нежитлова будівля складу з силікатної цегли загальною площею 71,10 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 2, що перебувають на балансі Бортницького міжрайонного управління водного господарства ім.
М. А. Гаркуші. Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження терміну
дії договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Завод вуглецевих композитних матеріалів». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель виробничо-складського та складського призначення.

 4. Приміщення № 20 площею 16,50 на 2-му поверсі пасажирського
термінала «D» (інв. № 47578), розташоване за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Аерохендлінг». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного, торговельно-адміністративного призначення.
 5. Відкритий бетонний майданчик площею 8880,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Славутич, Будбаза, вул. Промислова, 1, територія дільниці управління товарноматеріальними цінностями № 1 виробничо-технічного забезпечення, що перебуває
на балансі ДП «Управління забезпечення функціонування об’єктів Чорнобильської
АЕС». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ
«Екоенергогенерація». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничоскладського, складського призначення.
 6. Відкритий бетонний майданчик площею 5 225,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Славутич, вул. Військових будівельників, 5, територія гаража № 1 транспортного цеху, що перебуває на балансі ДП «Управління забезпечення функціонування
об’єктів Чорнобильської АЕС». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Екоенергогенерація». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 3800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель виробничо-складського, складського призначення.
 7. Нежитлове приміщення на першому поверсі нежитлової будівлі загальною площею 10 м2 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького
державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди». Мета оцінки: визначення
вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки:
31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Мартишко О. О.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельно-адміністративного,
торговельного призначення.
 8. Нежитлові приміщення загальною площею 152,68 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кірова, 40а, що перебувають на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження
терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ТОВ «Спайдер ЛТД». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
торговельно-адміністративного, торговельного призначення.
 9. Нежитлові приміщення загальною площею 72,90 м2 за адресою: Київська
обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 78, що перебувають на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження
терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ТОВ «Спайдер ЛТД». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
торговельно-адміністративного, торговельного призначення.
 10. Частина приміщення АТС площею 131,49 м2 за адресою: Київська обл.,
Васильківський р-н, смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 11, що перебуває на балансі
Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування
та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені
Леоніда Погорілого». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області.
Платник: ПП «Будівництво телефонних мереж». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель адміністративного, торговельно-адміністративного призначення.
 11. Частина приміщення № 2 на першому поверсі пасажирського термінала «D» площею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській
області. Платник: ТОВ «Автотехніка Фліт Сервісез». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель, адміністративного, торговельно-адміністративного призначення.
 12. Нежитлові виробничі приміщення загальною площею 77,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, промвузол, що перебувають на балансі ДП «Завод порошкової металургії». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження
терміну дії договору. Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Онопрієнко О. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
адміністративного, торговельно-адміністративного призначення.
 13. Частина твердого покриття «Майданчик для засобів перонної механізації», інв. № 47573, загальною площею 100,00 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ «Хендлінгова
компанія «Авіасервіс». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель, складського,
виробничо-складського призначення.
 14. Виробничі будинки під літерами «А» (площа – 867,1 м2), «Б» (площа –
1 429,0 м2), «В» (площа – 1 601,9 м2), «Г» (площа – 1 578,6 м2), «Д» (площа –
1 256,5 м2), «Е» (площа – 1 457,3 м2), «Ж» (площа – 3 361,3 м2), та 2 асфальтових майданчики площею 8600,0 м2, розташовані за адресою: Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна 63, що перебувають на
балансі Державного підприємства «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат
«Пуща – Водиця». Мета оцінки: визначення вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ТОВ
«Святошинська Нива». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 8100 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та споруди,
зокрема, аналогічного функціонального призначення комплексного використання.
 15. Підвальне приміщення площею 105 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 24, що перебуває на балансі Головне управління національної поліції в Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Саяхдінов Р. Ф. Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельно-адміністративного призначення,
нерухомість для закладів громадського харчування.
 16. Нежитлове приміщення площею 240,9 м2, що знаходиться за адресою:
Київська обл., смт Володарка, вул. Кооперативна, 4 та перебуває на балансі Управління поліції охорони в Київській області. Мета оцінки: визначення вартості об’єкта
з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник: РВ
ФДМУ по Київській області. Платник: Володарський районний центр зайнятості.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельноадміністративного призначення.
 17. Гідротехнічні споруди у кількості 52 одиниці за адресою: Київська обл.,
Володарський р-н, в межах земель Рубченківської сільської ради, що перебувають на
балансі Державного підприємства «Укрриба». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Київській області. Платник: ФОП Дем’янчук І. П. Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 11000 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди,
зокрема, аналогічного функціонального призначення.
Учасникам конкурсу необхідно подати до Регіонального відділення ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 за
№ 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва
(кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки, та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не менше ніж 3 роки.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, та обов’язковим
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 14.06.2018 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15 (Регіональне відділення ФДМУ по Київській області ) об 11.00, телефон
для довідок 200-25-29.
м2

Харківська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт приватизації – Єдиний майновий комплекс колишнього Харківського державного сільськогосподарського іподрому.
Балансоутримувач: ТОВ «Харківський кінний завод» – орендар ЄМК. Місцезнаходження
підприємства (об’єкта оцінки): 61023, м. Харків, майдан 1 Травня, 2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): майно єдиного майнового комплексу Харківського державного сільськогосподарського
іподрому передано в оренду ТОВ «Харківський кінний завод». До складу ЄМК входять, у т.ч.: нежитлові будівлі: трибуна літ. «А-3» загальною площею 1914,4 м2, рік
побудови до 1917, є пам’яткою архітектури місцевого значення (охоронний №114
Списку пам’яток, затвердженого рішенням Харківського ОВК від 30.04.1980 №334);
вбиральня літ. «Б-1» площею 44,9 м2, рік побудови 1937; конюшні (9 шт.) літ. «Ф-1»
площею 928,8 м2, рік побудови 1938, літ. «П-1» площею 350,4 м2, рік побудови 1957,
літ «И-1» площею 933,7 м2, рік побудови 1927, літ. «К-1» площею 383,5 м2, рік побудови 1934, літ. «Ю-1» площею 525, 0 м2, рік побудови 1958, літ. «Ч-1» площею 913,4 м2,
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рік побудови 1974, літ. «т-1» площею 554,9 м2, рік побудови 1938, літ. «Ш-1» площею
954,4 м2, рік побудови 1968, літ. «У-1» площею 711,7 м2, рік побудови 1968; лазарет
літ. «д-1» площею 317,4 м2, рік побудови 1928; кузня літ. «С-1» площею 54,6 м2, рік
побудови 1969; столярна майстерня літ. «л-1» площею 130,7 м2, рік побудови 1969;
склади літ. «м-1» площею 143,4 м2, рік побудови 1967, літ. «ж-1» площею 227,9 м2;
рік побудови 1970, літ. «а-1» площею 267,8 м2, рік побудови 1970; гараж літ. «г-1»
площею 213,8 м2, рік побудови 1948; манеж літ. «н-1» площею 348,3 м2, рік побудови 1980; сторожка літ. «е-1» площею 6,0 м2, рік побудови 1970; навіс (підгосп) літ.
«а-1» площею 640,0 м2, рік побудови 1968; споруди та передавальні пристрої – 7
одиниць; обладнання та устаткування – 10 одиниць; транспортні засоби – 7 одиниць; нематеріальні активи ( право користування природними ресурсами та програмне забезпечення).
розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –.
балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: станом на 01.04.2018 –
1344443,0 грн, в т.ч. нематеріальних активів – 318280,0 грн.
розмір земельної ділянки (ділянок), усього: загальна площа 3 ділянок – 376,9874 га.
місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Харків, майдан першого травня,
2, за межами населеного пункту на території лук’янівської сільської ради (2 ділянки).
цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель та ведення сільськогосподарського виробництва. правовий
режим земельної ділянки (ділянок):–. нормативна грошова оцінка земельної ділянки
(ділянок): –. наявність об’єктів, що містять державну таємницю ( так, ні ): ні.

приватизації

запланована дата оцінки: орієнтовно 31.05.2018. вартість надання послуг: 40 000
грн. подібні об’єкти: Ємк.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсі подають до
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом від фдмУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, у редакції
наказу фдмУ від 16.01.2018 № 47 (далі – положення); конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть
залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта
оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі
приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
до участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,

нерухомості), 1.3 «оцінка колісних транспортних засобів», напрямок 2.1. «оцінка цілісних майнових комплексів, для зарахування балів згідно з положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 або 10 (для Ємк) років (для оцінки
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
подібними об’єктами до об’єкта оцінки – Ємк. для визначення подібного до
об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II )
пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. на конверті слід зробити відмітку: «на конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДмУ по харківській області за адресою: м. харків, майдан театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації.
телефон для довідок: (057) 700-77-19. документи на участь у конкурсі подаються
до регіонального відділення фдмУ по Харківській області за адресою: м. Харків, театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно).

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
оголоØення Про Проведення конкУрсів на Право оренди майна
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація
військової частини 3012 нгу (м. одеса) Про Проведення
конкурсу на Право оренди неруХомого військового майна

назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: військова частина 3012
нгУ (м. одеса). адреса: 65098, м. одеса, вул. м. боровського, 22.
 1. назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове вбудоване приміщення першого поверху загальною площею 26,2 м2 в будівлі гуртожитку під
літ. А (інв. № 10300053) за адресою: одеська обл., біляївський р-н, с. паліївка,
вул. лиманська, 1б.
мета використання: розміщення магазину, що здійснює продаж товарів підакцизної групи (продаж тютюнових виробів), орендна ставка – 15 %.
ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
14.08.2017 становить 126 500,00 грн без урахування пдв.
Стартова орендна плата без урахування ПДВ становить 1 611,26 грн (за
базовий місяць оренди – вересень 2017 року).
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
балансоутримувач об’єкта оренди: військова частина 3012 нгУ (м. одеса).
орган, уповноважений управляти майном: міністерство внутрішніх справ України.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць – вересень 2017 року, що становить 1 611,26 грн (без пдв), але не нижчий ніж передбачено постановою кабінету міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та
доповненнями); письмове зобов’язання орендаря щодо сплати внесенням завдатку
в розмірі, не меншому ніж шість місячних орендних плат; страхування об’єкта оренди
на суму, не меншу ніж зазначена у звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; використання нежитлового вбудованого приміщення першого поверху для розміщення магазину, що
здійснює продаж товарів підакцизної групи; наявність ліцензії на продаж тютюнових
виробів; письмове зобов’язання обов’язкового здійснення поточного та косметичного ремонту нежитлового вбудованого приміщення першого поверху за рахунок
орендаря (за письмовим зверненням балансоутримувача); письмове зобов’язання
встановлення касового термінала з можливістю обслуговування клієнтів з платіжними картками «приватбанку» без зняття комісії; термін дії договору – 2 роки 263 дні з
можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства; умови
відновлення (поліпшення) спеціалізованого майна за обов’язковим погодженням
з орендодавцем; право балансоутримувача разом з орендодавцем здійснювати
контроль за станом та цільовим використанням об’єкта оренди; зобов’язання не
зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, нар-

котичні, радіоактивні речовини і матеріали; зобов’язання виконувати всі необхідні
заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм; зобов’язання
збереження або створення робочих місць; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на нерухоме майно до третіх осіб; компенсація орендодавцю
податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація переможцем конкурсу (орендарем) після укладення договору оренди замовнику витрат
на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, яка була підставою для визначення
стартової орендної плати, та рецензії на звіт про оцінку (протягом 10 календарних
днів з моменту оголошення переможця конкурсу); встановлення приладів обліку
комунальних послуг за рахунок коштів орендаря та укладення прямих договорів з
постачальними організаціями.
основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.00 на 21-й календарний день з дати опублікування цієї інформації за адресою: 65098, м. одеса вул. м. Боровського, 22,
військова частина 3012 нГУ (м. одеса) (кабінет 25).
 2. назва об’єкта та його місцезнаходження: нежиле вбудоване приміщення першого поверху загальною площею 28,6 м2 в будівлі КПП під літ. Б (інв. №
10310001) за адресою: м. одеса вул. м. боровського, 22.
мета використання: розміщення магазину, що здійснює продаж товарів підакцизної групи (продаж тютюнових виробів), орендна ставка – 15 %.
ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
14.08.2017 становить 168 200,00 грн. без урахування пдв.
Стартова орендна плата без урахування ПДВ становить 2 142,41 грн (за
базовий місяць оренди – вересень 2017 року).
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
балансоутримувач об’єкта оренди: військова частина 3012 нгУ (м. одеса).
орган, уповноважений управляти майном: міністерство внутрішніх справ України.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць – вересень 2017 року, що становить 2 142,41 грн (без пдв), але не нижчий ніж передбачено постановою кабінету міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та
доповненнями); забезпечення зобов’язання орендаря щодо сплати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж шість місячних орендних плат; страхування об’єкта
оренди на суму, не меншу ніж зазначена у звіті про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; використання
нежитлового вбудованого приміщення першого поверху для розміщення магазину, що здійснює продаж товарів підакцизної групи; наявність ліцензії на продаж
тютюнових виробів; обов’язкове здійснення поточного та косметичного ремонту
нежитлового вбудованого приміщення першого поверху за рахунок орендаря (за
письмовим зверненням балансоутримувача); термін дії договору – 2 роки 263 дні з
можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства; умови
відновлення (поліпшення) спеціалізованого майна за обов’язковим погодженням
з орендодавцем; право балансоутримувача разом з орендодавцем здійснювати
контроль за станом та цільовим використанням об’єкта оренди; зобов’язання не
зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, нар-

котичні, радіоактивні речовини і матеріали; зобов’язання виконувати всі необхідні
заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм; зобов’язання
збереження або створення робочих місць; заборона суборенди, приватизації та
переходу права власності на нерухоме майно до третіх осіб; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація
переможцем конкурсу (орендарем) після укладення договору оренди замовнику
витрат на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, яка була підставою для
визначення стартової орендної плати, та рецензії на звіт про оцінку (протягом 10
календарних днів з моменту оголошення переможця конкурсу); встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями.
основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день з дати опублікування цієї інформації за адресою: 65098, м. одеса, вул. м. Боровського 22,
військова частина 3012 нГУ (м. одеса) (кабінет 25).
для участі у конкурсі учасники конкурсу (для об’єктів 1 – 2) подають на розгляд
конкурсної комісії матеріали відповідно до пункту 7 постанови кмУ «про затвердження
порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» від 31.08.2011 №
906 (зі змінами). пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
заяви та документи на участь в конкурсі приймаються протягом 14 календарних
днів з дати опублікування цієї інформації до 16.00 останнього дня ( каб. 7 несекретне
діловодство) за адресою: 65098 м. одеса вул. м. боровського, 22, військова частина 3012 нгУ (м. одеса), в конверті з надписом «на конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника
конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному, непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників збору. реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
додаткову інформацію можна отримати за адресою: 65098, м. одеса, вул. м. боровського, 22, військова частина 3012 нгУ (м. одеса), тел. (048) 705-88-94.

В інформації навчально-спортивній базі літніх видів спорту міністерства
оборони України про оголошення конкурсу на право укладення договору оренди,
опублікованій в газеті «відомості приватизації» від 07.05.2018 №37 (1161) на стор.
7, дані щодо стартового розміру орендної плати слід читати: «Стартовий розмір
орендної плати становить 153713,83 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – березень 2018 р.». Далі – за текстом.

прийнято ріØення про приватизаціЮ
Вінницька область
інформація
Про Прийняття рішення Про ПриватизаціЮ

 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по вінницькій області від 22.05.2018 № 542 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – Ємк державного підприємства «тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» (код
ЄдрпоУ 0069220), розташованого за адресою: 23609, вінницька обл., тульчинський
р-н, с. нестерварка, вул. леонтовича, 62.
  
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по вінницькій області від 22.05.2018 № 543 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна
– одноповерхової будівлі лазні загальною площею 146,3 м2, розташованої за адресою:
22015, вінницька обл., Хмільницький р-н, с. качанівка, вул. кошового, 16, що перебуває на зберіганні жданівської сільської ради, код за ЄдрпоУ 04331633.
  
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по вінницькій області від 22.05.2018 № 544 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі їдальні літ.«а» загальною площею 428,4 м2 з підвалом літ. «п/а», входом в
підвал літ. «в/п», ґанками, розташованої за адресою: 22222, вінницька обл., погребищенський район, с. Сніжна, вул. Шкільна, 4, що перебуває на зберіганні Сніжнянської
сільської ради, код ЄдрпоУ 04327790.
  
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по вінницькій області від 22.05.2018 № 547 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – не завершеного будівництвом базару, розташованого за адресою: вінницька обл., тульчинський р-н, смт
кирнасівка, вул. Соборна, 39д, що перебуває на балансі Сват «птахокомбінат «тульчинський» (код ЄдрпоУ 05413994).
  
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по вінницькій області від 22.05.2018 № 558 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі майстерні по ремонту тракторів площею111,0 м2, що не увійшла до статутного капіталу ват «ободівський цукровий завод», код ЄдрпоУ 00371742, та розташована за адресою: 24355, вінницька обл., тростянецький район, с. нова ободівка,
вул. призаводська, 24г.
  
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по вінницькій області від 22.05.2018 № 559 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна
– будівлі кп2 площею 18,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу ват «ободівський
цукровий завод», код ЄдрпоУ 00371742, та розташована за адресою: 24355, вінницька
обл., тростянецький район, с. нова ободівка, вул.призаводська, 24б.
  
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по вінницькій області від 22.05.2018 № 560 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна –
будівлі їдальні літ. «а», веранди літ. «а», прибудови літ. «а1» загальною площею 156,5 м2
за адресою: 23500, вінницька обл., м. Шаргород, вул. героїв майдану, 288, яка під
час приватизації не увійшла до статутного капіталу ват «Шаргородське атп-10528» та
перебуває на балансі прат «Шаргородське атп-10528» (код ЄдрпоУ 13335481).
  
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по вінницькій області від 22.05.2018 № 561 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, соціально-культурного
призначення – медпункту з обладнанням, що знаходиться за адресою: 22800, вінницька
обл., м. немирів, вул. Свято-троїцька, 48 та перебуває на балансі прат «немирівське
атп-10547» (код за ЄдрпоУ 05460924).
  
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по вінницькій області від 22.05.2018 № 562 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – будівля лазні з тамбуром та вхідним майданчиком загальною площею 176,3 м2,
розташованих за адресою: 24714, вінницька обл., піщанський р-н, с. дмитрашківка,
вул. Садова, 4, що пребувають на балансі прат «Сад України» .
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 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по вінницькій області від 22.05.2018 № 563 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна –
нежитлової будівлі їдальні (літ. а) загальною площею 256,4 м2, вхідного майданчика (літ.
а), вхідного майданчика (літ. а1), розташованих за адресою: 23600, вінницька обл., м.
тульчин, вул. пестеля, 65а, яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу
ват «тульчинське міжрайонне пересувне будівельно-монтажне підприємство» та перебуває на позабалансовому рахунку пвкп «будівельник» (код ЄдрпоУ 30806734).

дніпропЕтроВська область
інформація
Про Прийняття рішення Про ПриватизаціЮ

 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по дніпропетровській області від 23.05.2018 №12/01-80-рп прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – будівлі готелю «рассвет» літ.
а-7, а'-2, а2-2, а''', а, а-1 загальною площею 11650,7 м2, розташованої за адресою:
49000, м. дніпро, вул. івана акінфієва (колишня фучика), 30, що перебуває на балансі дп
«Управління справами фонду державного майна України» (код ЄдрпоУ 39950170).

іВано-франкіВська область
інформація
Про Прийняття рішення Про ПриватизаціЮ

 наказом регіонального відділення фдмУ по івано-франківській області від

23.05.2018 № 140 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності
малої приватизації шляхом продажу на аукціоні– автомобіля зіл марки ммз, номерний знак 74-73 іва, що знаходиться за адресою: м. івано-франківськ, вул. ребета, 2,
перебуває на балансі господарського підрозділу господарського управління іванофранківської ода, код ЄдрпоУ 33427126.

Закарпатська область
інформація
Про Прийняття рішення Про ПриватизаціЮ

 наказом регіонального відділення фдмУ по закарпатській області від 25 травня

2018 року № 00226 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності
малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів, що перебувають
на балансі прат «закарпаттяобленерго», код ЄдрпоУ 00131529 шляхом викупу прат
«закарпаттяобленерго», у складі:
виробничі приміщення (літ. а) площею 50,5 м2за адресою: закарпатська обл., Ужгородський р-н, смт Середнє, вул. закарпатська, 130а; водозабір біля плотини (літ. б)
площею 96,9 м2за адресою: закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. кам’яниця, вул.
Ужанська, 22а; збір головного вузла (літ. а) площею 29,7 м2 за адресою: закарпатська
обл., Ужгородський р-н, с. кам’яниця, вул. Ужанська, 22а; рісберна плотини с. кам’яниця
Ужгородської геС (позиція за планом V) за адресою: закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с. кам’яниця, вул. Ужанська, 22а; плотина головного вузла (літ. в) площею 1148,3 м2
за адресою: закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. кам’яниця, вул. Ужанська, 22а;
паводковий водозлив поз. Vіі та поз. Vі – аварійний водоскид оноківської геС площею
264,0 м2 за адресою: закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. оноківці, вул. енергетиків,
17б; сміттєутримуюча решітка водозабору турбінами онгеС за адресою: закарпатська
обл., Ужгородський р-н, с. оноківці, вул. енергетиків, 17; сміттєутримувач решітка водозабору гідротурбін УжгеС за адресою: м. Ужгород, вул. електрозаводська, 4б.
  
 наказом регіонального відділення фдмУ по закарпатській області від 25 травня
2018 року № 00225 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності
малої приватизації – окремого майна – виробничих приміщень (літ. а) площею 35,4 м2,
що перебувають на балансі прат «закарпаттяобленерго», код ЄдрпоУ 00131529, за
адресою: 90300, закарпатська обл., м. виноградів, вул. лейзмана, 4а шляхом викупу
балансоутримувачем – прат «закарпаттяобленерго».
  
 наказом регіонального відділення фдмУ по закарпатській області від 25 травня
2018 року № 00224 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності
малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів, що перебувають
на балансі прат «закарпаттяобленерго» , код ЄдрпоУ 00131529, шляхом викупу прат
«закарпаттяобленерго», у складі:
гребля (позиція за планом і) площею 982,80 м2 за адресою: закарпатська обл., Хустський р-н, с. вільшани, 231а; відстійник первинний (позиція за планом і) площею 7,2 м2 за

Над номером працювали:
О. В. ЦАРУЛІЦА (видавнича підготовка)
Л. П. ПЮРА (дополіграфічна підготовка)

адресою: закарпатська обл., Хустський р-н, с. противень, 760; пісколовка горизонтальна
з пропускною здатністю 20 л/с площею 2 м2 за адресою: закарпатська обл., Хустський
р-н, с. противень; будівля хлораторної установки з двома біофільтрами відстійників
(літ. а) площею 25 м2 за адресою: закарпатська обл., Хустський р-н, с. противень, 760;
нагірна канава № 1 над зрівняльною шахтою (позиція за планом № 1) площею 132,0 м2
за адресою: закарпатська обл., Хустський р-н, с. противень, 747е; нагірна канава № 2
нижче рівня зрівнювальної шахти (позиція за планом № 2) площею 132,0 м2 за адресою:
закарпатська обл., Хустський р-н, с. противень, 747Є; кювет над будівлею дросельних
затворів (позиція за планом № 3) довжиною 45,0 пог. м за адресою: закарпатська обл.,
Хустський р-н, с. противень, 747ж; відстійник будівлі геС (позиція за планом № і) площею
4,0 м2 за адресою: закарпатська обл., Хустський р-н, с. противень, 747г; відвідний канал
(позиція за планом № іі) площею 827,2 м2 за адресою: закарпатська обл., Хустський р-н,
с. противень, 747г; аварійний скид з колекторного приміщення (позиція за планом № ііі)
площею 30,0 м2 за адресою: закарпатська обл., Хустський р-н, с. противень, 747г; намулові площадки (позиція за планом і-ііі) в кількості 3 штуки по 19,6 м2 кожна загальною
площею 58,8 м2 за адресою: закарпатська обл., Хустський р-н, с. противень, 747в; будівля біофільтра з двома радіальними відстійниками (літ. б) площею 53,9 м2 за адресою:
закарпатська обл., Хустський р-н, с. противень, 747в; будівля хлораторної установки
(літ. а) площею 21,4 м2 за адресою: закарпатська обл., Хустський р-н, с. противень,
747в; міст через швидкотік площею 75,7 м2 за адресою: закарпатська обл., Хустський
р-н, с. противень, 747д; сарай біля клубу тргеС (літ. а-1) площею 52,5 м2 за адресою:
закарпатська обл., Хустський р-н, с. противень, 732а.

киїВська область
інформація
Про визначення сПособу Приватизації

 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по київській області від 23 травня 2018 року № 505 способом приватизації об’єкта державної
власності – об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку
за адресою: київська область, Сквирський район, с. тхорівка, вул. 8 березня, 36, який
під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ват «тхорівський» (правонаступник тдв «тхорівське»), визначено викуп.
  
інформація
Про Прийняття рішення Про ПриватизаціЮ

 в інформації регіонального відділення фонду державного майна України по київській області про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації,
опублікованій у газеті «відомості приватизації» від 16.05.2018 № 40(1164) на стор.8,
у абз.3 назву об’єкта слід читати: «окремого майна – будівлі побуткомбінату літ. «м2»
загальною площею 273,7 м2 за адресою: київська область, м. ірпінь, вул. Садова, 94,
яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ват «ірпіньмаш» (правонаступник пат «ірпіньмаш»)».

льВіВська область
інформація
Про Прийняття рішення Про ПриватизаціЮ

 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по львівській області від 25.05.2018 № 00720 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – об’єкта малої приватизації: об’єкта незавершеного будівництва – конференц-зал на 790 місць, поверненого у державну власність, за адресою:
м. львів, вул. Стрийська, 35, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по львівській області від 25.05.2018 № 00719 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – об’єкта малої приватизації: окремого майна – нежитлової
будівлі кафе «Сузір’я», літ.а-1, площею 143,6 м2, що знаходиться за адресою: львівська обл., кам’янка-бузький р-н, смт добротвір, вул. і.франка, 12б та перебуває на
балансі добротвірської теС пат «західенерго», код ЄдрпоУ 00131618, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 наказом регіонального відділення фонду державного майна України по львівській області від 25.05.2018 № 00718 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації: окремого майна – підземного складського приміщення площею 1023,5 м2, що знаходиться за адресою: львівська обл.,
м. Стрий, вул. яворницького,41 та перебуває на балансі прат «Стрий-інжиніринг»,
код ЄдрпоУ 01423079, шляхом продажу на аукціоні.
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