засновано у вересні

1993 року

№

26 (1306), 15 червня 2020 року

відомості
приватизації

у номері
Мала приватизація

1

Продаж об’єктів малої
приватизації

2 До уваги оцінювачів
Фонд державного
майна України
повідомляє

3
8

Затверджено наказом Фонду
від 05.06.2020 № 971
Перелік окремого майна,
що підлягає приватизації в
2020 році
Перелік окремого
майна, приватизацію
якого розпочато в
2018 – 2019 роках

12 Прийнято рішення
про приватизацію

відомості
приватизації

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди

Газету
«Відомості приватизації»
можна передплатити
у передплатних агентствах:
ТОВ «Меркурій Експрес»
www.mercury.net.ua
ТОВ «ПресЦентр Київ»
www.prescentr.kiev.ua

0 800 750 570

(044) 451 51 61
(044) 536 11 75

Вартість передплати 180,00 грн на місяць

З питань розповсюдження
телефонуйте за номером
(044) 200 35 01

видання
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Офіційне

Фонду

державного майна

Управління підготовки до
приватизації, т. 200-31-64

мала приватизація

Інформація про земельні ділянки

АПАРАТ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Назва
активу

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України
про продаж об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій
приватного акціонерного товариства «Готель «Дніпро»
розміром 100,0000 % статутного капіталу

2017 р.
2018 р.
2019 р.
І квартал 2020 р.

Загальний дохід товариства,
тис. грн
58 174
65 592
63 110
9 108

Дохід за основним видом діяльності
(КВЕД 55.10), тис. грн
52 837
58 686
56 753
7 363

Основні показники господарської діяльності ПрАТ «Готель «Дніпро»
за останні три роки та І квартал 2020 року
№
з/п
1
2
3
4
4.1
4.2
5
6
6.1
7
7.1
8
8.1
8.2
8.3
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6.
9.7
10
11
12
13

Одиниця
виміру
Активи
тис. грн
Основні засоби
тис. грн
Довгострокові фінансові інвестиції
тис. грн
Оборотні активи, в тому числі:
тис. грн
запаси
тис. грн
сумарна дебіторська заборгованість
тис. грн
Власний капітал
тис. грн
Довгострокові зобов’язання, в тому числі: тис. грн
інші довгострокові зобов’язання
тис. грн
Поточні зобов’язання, в тому числі:
тис. грн
поточна кредиторська заборгованість
тис. грн
сумарна
Доходи всього, в тому числі:
тис. грн
чистий дохід від реалізації продукції
тис. грн
(товарів, робіт, послуг)
інші операційні доходи
тис. грн
інші фінансові доходи
тис. грн
Витрати всього, в тому числі:
тис. грн
собівартість реалізованої продукції
тис. грн
(товарів, робіт, послуг)
адміністративні витрати
тис. грн
витрати на збут
тис. грн
інші операційні витрати
тис. грн
інші витрати
тис. грн.
фінансові витрати
тис. грн.
витрати з податку на прибуток
тис. грн.
Чистий прибуток (збиток) +,тис. грн
Середня кількість всіх працівників
осіб
Фонд оплати праці всіх працівників
тис. грн
Середньомісячна заробітна плата
грн

2017 р.

2018 р.

2019 р.

247 711
89632
0
9256
2160
3 908
238961
2600
2600
6150
2 344

249 691
90963
0
9985
1887
4 523
239006
2250
2250
8435
5 806

249 415
89602
0
12291
1410
3 288
241401
2150
2150
5864
1 795

І квартал
2020 р.
246 927
88833
0
10595
1214
4 837
237989
2150
2150
6788
1 770

58174
52837

65592
58686

63110
56753

9108
7363

5287
50
58058
45071

6893
13
65460
47164

6207
150
62826
43226

1742
3
12827
8659

7003
4216
1721
7
14
26
+116
164
13718
7087,9

8425
9018
765
59
0
29
+132
167
18446
9261,0

9941
8374
755
468
0
62
+284
164
20362
10346,5

2777
1135
248
8
0
0
-3719
159
6206
13010,5

Показники

Станом на 11.06.2020:
прострочена кредиторська заборгованість відсутня;
поточна кредиторська заборгованість, у тому числі:
заборгованість із заробітної плати – 420 291 грн;
податки з заробітної плати – 213 521 грн;
заборгованість з податку на нерухоме майно –154 723 грн;
туристичний збір – 210 885 грн;
фінансова допомога – 4 150 000 грн;
інша кредиторська заборгованість – 1 100 495 грн.
Об’єкти нерухомого майна
Назва
активу
Будівля
готелю
(літ.«А»)

Адреса
Загальна
ФункціоРеєстраційрозташування площа,
нальне виний номер
2
активу
м
користання
м. Київ,
вул. Хрещатик, 1/2

12829,3 10856680000

Готель

Площа
Адреса розземельташування
ної ділянактиву
ки, м2

Земельна
ділянка

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування товариства: приватне акціонерне товариство
«Готель «Дніпро» (ПрАТ «Готель «Дніпро»).
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Хрещатик, 1/2.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 02573547.
Розмір статутного капіталу товариства: 80 923 400,00 грн.
Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПрАТ «Готель «Дніпро»
у кількості 80 923 400 штук акцій, що становить 100,0000% статутного
капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників ПрАТ «Готель «Дніпро»: 159 осіб
(станом на 31.03.2020).
Основний вид діяльності ПрАТ «Готель «Дніпро» за КВЕД: 55.10 Діяльність готелів
і подібних засобів тимчасового розміщування.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)
Період

України

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове
призначення
земельної ділянки

Форма власності,
підстава на право користування
земельною ділянкою,
інформація про обтяження

2831,0 8000000000:82:012:0015 Для експлуатації Державна,
та обслуговуван- Державний акт на право постійноня готелю
го користування земельною ділянкою серія, номер: ЯЯ № 382554,
від 05.12.2007, виданий на підставі рішення Київської міської
ради від 25.05.2007 № 112/1949;
обтяження відсутні

м. Київ,
вул. ХрещаЗемельна тик, 1/2
1580,0 8000000000:82:012:0058 Для влаштування
ділянка
паркувального
майданчика для
автомобілів

Державна,
Рішення Київської міської ради
№ 114/114 від 11.02.2016 щодо
передачі у постійне користування
ПрАТ «Готель «Дніпро» для влаштування паркувального майданчика
для автомобілів;
обтяження відсутні

Дані щодо укладених договорів оренди станом на 01.06.2020
№
з/п

Орендар

Назва об’єкта
оренди

Орендована Цільове призначення
площа,
оренди
м2

1 ФОП
Сіра І.О.

Реквізити договору оренди та термін
його дії

Частина нежитлового 31,19 Розміщення офіса
приміщення, що розміщене на другому
поверсі (бельетаж)
будівлі готелю
2 ТОВ
Нежитлове приміщен11 Розміщення офісного
«ЛЄАРТ»
ня на першому поверсі
приміщення
будівлі готелю
3 ТОВ
Нежитлове приміщен- 11,04 Розміщення офісного
«Злагода ня на третьому поверсі
приміщення
Інтур»
правого крила будівлі
готелю
4 ТОВ
Нежитлове приміщен- 151,5 Розміщення
«Тоналіто- ня на бельетажі правокафе-бару
Інтур»
го крила готелю
5 ФОП Мос- Частина приміщення
28,1 Розміщення суб’єкта
каль Л. В. на першому поверсі
господарювання, що
у лівому крилі будівлі
здійснює побутове
готелю
обслуговування населення
6 ТОВ
Частина нежитлового
60,5 Організація та розмі«Петрос- приміщення, що розщення закладу громадКафе»
міщене на першому
ського харчування
поверсі у правому крилі бельетажу будівлі
готелю
7 ТОВ
Частина нежитлового
45,8 Організація та розмі«Петрос- приміщення, що розміщення закладу громадКафе»
щене на першому поського харчування
версі у правому крилі
будівлі готелю
8 ТОВ
Частина нежитлового 131,7 Організація та розмі«Петрос- приміщення, що розміщення закладу громадКафе»
щене на першому поського харчування
версі у правому крилі
будівлі готелю
9 ТОВ
Невідокремлена части- 7,1 Розміщення відділення
«Фінансова на нежитлового приміфінансової компанії
компанія щення, що розміщена
«Октава
на першому поверсі
Фінанс»
у лівому крилі будівлі
готелю
10 ФОП
Невідокремлена части- 10 Розміщення пункту з
Сіра І. О. на площі, що розміщереалізації ювелірної та
на на першому поверсі
сувенірної продукції
будівлі готелю

Договір від 05.01.2017
№ 2017/2,
термін дії – 04.01.2021
Договір від 05.02.2019
№ 2019/8,
термін дії – 04.02.2021
Договір від 02.07.2018
№ 2018/143,
термін дії – 02.07.2020
Договір від 01.03.2001
№ б/н,
термін дії – 01.03.2026
Договір від 01.04.2014
№ 1787,
термін дії – 31.12.2020

Орендна
плата за
1 м2 за
місяць без
ПДВ, грн
778,46

599,73
386,01

359,92
142,79

Договір від 15.10.2015
№ 1978,
термін дії – 28.02.2026

282,65

Договір від 15.10.2015
№ 1979,
термін дії – 28.02.2026

387,56

Договір від 28.03.2016
№ 2057,
термін дії – 28.02.2026

380,32

Договір від 01.11.2017
№ 2017/150-1,
термін дії – 31.10.2020

990,61

Договір від 29.12.2016
№ 2099,
термін дії – 28.12.2020

2 003,00



Підстава виникнення
права власності

Форма
власності
та власник

Свідоцтво про право власності,
видане 27.12.2004 Головним
управлінням комунальної
власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради

Колективна,
ПрАТ «Готель
«Дніпро»,
код ЄДРПОУ
02573547

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

Продовження таблиці

№
з/п

Орендар

Назва об’єкта оренди

Орендована
площа,
м2

Цільове призначення оренди

Реквізити договору оренди та термін його дії

134,3 Розміщення магазину для торгівлі алко- Договір від 27.11.2019
гольними напоями, тютюновими вироба- № 1,
ми, продуктами харчування, змішаними термін дії – 30.11.2026
групами товарів (продовольч. та непродовольчі), складування і зберігання товарів,
розміщення офісних приміщень магазину

Орендна плата
за 1 м2 за
місяць без
ПДВ, грн

11 ТОВ «Торгівельна компанія
«ЕКОНОМ
ПЛЮС»

Два приміщення на
першому поверсі
лівого крила будівлі
готелю

644,92

12 ПАТ КБ
«Приватбанк»

Невідокремлена частина приміщення, що
розміщене на першому
поверсі у холі будівлі
готелю

1

Розміщення банкомата вуличного типу

Договір від 13.07.2015
№ 1922,
термін дії – 13.07.2020

1 750,00

13 ПАТ КБ
«Приватбанк»

Невідокремлена частина приміщення, що
розміщене на першому
поверсі у холі будівлі
готелю

1

Розміщення термінала вуличного типу

Договір від 03.02.2016
№ 2036, вирішується питання про укладення додаткової угоди та продовження терміну дії (термін
завершився 03.02.2020)

2 044,00

14 ПрАТ
«ВФ Україна»

Частина невідокремленої площі будівлі
готелю

4

Розміщення технічних засобів і антен опе- Договір від 02.04.2018
ратора телекомунікацій, який надає по- № 2018/92,
слуги з рухомого (мобільного) зв’язку
термін дії – 01.06.2021

1 050,00

15 ПАТ АКБ
«Індустріалбанк»

Невідокремлена частина приміщення, що
розміщене на першому
поверсі у холі будівлі
готелю

1

Розміщення банкомата

1 030,00

Договір від 12.04.2018
№ 2018/68, вирішується
питання про укладення додаткової угоди та
продовження терміну
дії (термін завершився
14.05.2020)

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів
У процесі господарської діяльності ПрАТ «Готель «Дніпро» утворюються тверді та великогабаритні
відходи (безповоротні, нормативні): залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів. Товариство не
здійснює самостійно вивезення відходів та не вчиняє дій з їх утилізації.

2019 р.

І квартал 2020 р.

ПрАТ «Київспецтранс»

ТОВ «Утіл Груп»

Перераховано

27 988,00 грн

95 192,00 грн

Надано послуг з вивезення відходів за договорами

28 215,00 грн
(136,4 м3)

69 350,00 грн
(475 м3)

Перераховано

13 653,00 грн

0,00 грн

Надано послуг з вивезення відходів за договорами

33 676,00 грн
(162,8 м3)

0,00 грн

Товариство не здійснює сплату екологічних зборів та платежів.
Переплата з податку на землю станом на 30.04.2020 у сумі 1 532 290 грн.
У місяць сума сплати земельного податку становить 58 511 грн.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 15.07.2020.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової
ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного
аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 80 923 400,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 40 461 700,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 40 461 700,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8 092 340,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 046 170,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 046 170,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
Покупець державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Готель «Дніпро» (далі –
ПрАТ «Готель «Дніпро», Товариство) у кількості 80 923 400 штук акцій, що становить 100,0000 % статутного капіталу товариства (далі – пакет акцій), зобов’язаний від дати переходу права власності на пакет
акцій забезпечити:
1) збереження основного виду діяльності Товариства, номерного фонду готелю на рівні не менше 100 номерів, категорії готелю не нижче «чотири зірки», в найменуванні готелю слова «Дніпро»
(англ. «Dnipro»);
2) погашення протягом трьох місяців заборгованості ПрАТ «Готель «Дніпро» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
3) недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8
частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;

4) виконання колективного договору, який діє на Товаристві на дату переходу права власності, протягом строку його дії, а після закінчення строку його дії укладення нового або внесення змін до укладеного договору в установленому законодавством порядку та забезпечення його виконання (стаття 9
Закону України «Про колективні договори і угоди»);
5) дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо Товариства;
6) фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці»;
7) працевлаштування в Товаристві осіб з інвалідністю відповідно до вимог розділу ІV Закону України
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».
Строк дії зобов’язань покупця пакета акцій щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить 5 років з дня переходу до покупця права власності на пакет акцій.
Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «Готель «Дніпро» у кількості 80 923 400 штук акцій, що
становить 100,0000 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог:
1) Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
2) Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Готель «Дніпро» має відповідати вимогам, встановленим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків
голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді
єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у
національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об'єкти:
оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків
на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № UA138201720355559003009005357 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок № UA338201720355269003001005357 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Код ЄДРПОУ 00032945;
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України.
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна.
Рахунок: UA263223130000025206010023277.
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна.
SWIFT: EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 00032945.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: The State Property Fund of Ukraine.
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine.
Account: UA263223130000025206010023277.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine».
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 00032945.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних, внесків розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 11.00 до 17.00 за місцезнаходженням об’єкта:
м. Київ, вул. Хрещатик, 1/2.
ПІБ контактної особи на об’єкті:
Сапожкова Еліна Ігорівна, т.в.о. генерального директора ПрАТ «Готель «Дніпро», тел. (050) 358-73-00.
Найменування організатора аукціону: Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, 18/9, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua, http://privatization.gov.ua.
Телефони для довідок: (044) 200-33-67, 200-33-53.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації:
наказ Фонду державного майна України від 12.06.2020 № 1004.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-03-11-000002-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 809 234,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 404 617,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 404 617,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі
«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42

до уваги оцінювачів
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

НАКАЗ

НАКАЗ

18.03.2020

м. Київ

№ 504

Про анулювання сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності
від 29 грудня 2017 року № 1262/17
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою
фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Іваненко Наталії Олександрівни (вх. Фонду державного майна України від 03 березня 2020 року
№ 1363/06710),
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29 грудня 2017 року № 1262/17, виданий Фондом державного майна України
ФОП Іваненко Наталії Олександрівні (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 3140320209).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду

Андрій ЄГОРОВ

15 червня 2020 року

18.03.2020

м. Київ

№ 505

Щодо анулювання сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності
від 09 червня 2017 року № 565/17
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності
– суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта
оціночної діяльності – приватного підприємства (далі – ПП) «ФІРМА
ОТАВА» (вх. Фонду державного майна України від 03 березня 2020
року № 1346/06708),
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
09 червня 2017 року № 565/17, виданий Фондом державного майна
України ПП «ФІРМА ОТАВА» (ідентифікаційний код юридичної особи
в ЄДРПОУ 22389464).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду

Андрій ЄГОРОВ

18.03.2020

м. Київ

№ 506

Про анулювання сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності
від 02 серпня 2018 року № 609/18
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27
березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою
суб’єкта оціночної діяльності – приватного підприємства (далі – ПП)
«РАДИКАЛ» (вх. Фонду державного майна України від 03 березня
2020 року № 1351/06705),
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
02 серпня 2018 року № 609/18, виданий Фондом державного майна України ПП «РАДИКАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 33656847).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду

№ 26 (1306)

Андрій ЄГОРОВ

3

відомості
приватизації

фонд державного майна України повідомляє
Переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році, затверджені наказом Фонду
від 28.12.2019 № 1574 (оприлюднюються на виконання п. 10 статті 11 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»)

Увага! Публікуються змінені переліки об’єктів, затверджені наказом Фонду від 05.06.2020 № 971.
Додаток 3
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 05.06.2020 № 971)

ПЕРЕЛІК
окремого майна, що підлягає приватизації в 2020 році
Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об'єкт включено до
римувача або зберігача, Орган управління
переліку об'єктів, що підлягають прикод за ЄДРПОУ
ватизації (назва, дата, номер)
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
Приміщення № 14 в будівлі критої стоянки літ.
Вінницька обл., ТульПрАТ «Тульчинське АТП Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
В1 площею 55,2 кв. м, яке не увійшло до статут- чинський р-н, м. Туль- 10557», код за ЄДРПОУ ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
ного капіталу ВАТ «Тульчинське АТП 10557», код чин, вул. Леонтовича
05460953
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 05460953
Миколи, 61
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Будівля лазні літ. «А» загальною площею
Вінницька обл.,
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
114,0 кв. м, яка не увійшла до статутного капіта- Могилів-Подільський
ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
лу СВАТ «Дністер», код за ЄДРПОУ 00414247
р-н, с. Козлів, вул. Пепо Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають приремоги, 37
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Будівля будинку побуту літ. «А» загальною пло- Вінницька обл., КозяСТОВ «Пляхівське», код Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
щею 111,1 кв. м з ганком, яка не увійшла до
тинський р-н, с. Пляхо- за ЄДРПОУ 00448195
ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
статутного капіталу КСП «Пляхівське», код за
ва, вул. Подільська, 7а
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 00448195
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Будівля млина загальною площею 80,2 кв. м,
Вінницька обл., Гайсин- ФГ «Людмила-Вінко»,
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
що не увійшла до статутного капіталу КСП «Поді- ський р-н, с. Бубнівка, код за ЄДРПОУ
ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
лля», код за ЄДРПОУ 00448150
вул. Першотравне35711815
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають прива, 82А
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Погріб загальною площею 50,4 кв. м, що не увій- Вінницька обл., Гайсин- ФГ «Людмила-Вінко»,
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
шов до статутного капіталу КСП «Поділля», код ський р-н, с. Бубнівка, код за ЄДРПОУ
ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
за ЄДРПОУ 00448150
вул. Першотравне35711815
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають прива, 84А
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Будівля лазні літ. А, тамбур літ. А1, прибудова літ Вінницька обл., м. Бар,
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
А2 загальною площею 135,9 кв. м, що не увійшла вул. Героїв Чорнобиділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
до статутного капіталу ВАТ «Барський цукровий ля, 10
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають призавод», код за ЄДРПОУ 00371914
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Будівля лазні загальною площею 153,1 кв. м,
Вінницька обл.,
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ви- Мурованоділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
щеольчедаївський цукровий завод», код за
куриловецький р-н,
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 00371593
с. Вищеольчедаїв,
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
вул. Урожайна, 3
ластях
Будівля колишнього клубу з антресоллю, підва- Вінницька обл., КозяВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
лом п/А загальною площею 410,9 кв. м, ганком, тинський р-н, с. Іванківділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
прибудовами а, а1, яка не увійшла до статутного ці, вул. Шевченка Т., 29
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають прикапіталу СВАТ «Обрій», код за ЄДРПОУ 03058840
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Будівля лазні загальною площею 104,2 кв. м,
Вінницька обл., НеВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Сит- мирівський р-н, смт.
ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
ковецький цукровий завод», код за ЄДРПОУ
Ситківці, вул. Манпо Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають при00371765
дролька, 27
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Приміщення їдальні площею 308,8 кв. м, що не Вінницька обл., м. Ям- ПрАТ «АгропереробРегіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
увійшло до статутного капіталу ВАТ «Ямпільський піль, вул. Сонячна, 6
ник», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
консервний завод», код за ЄДРПОУ 00374025
00374025
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають приХмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Виробнича будівля складу № 1 літ.А загальною Вінницька обл., Шарго- Вінницька філія ПАТ
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 94,0 кв. м
родський р-н, с. Рахни «Укртелеком», код за
ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
Лісові, вул. МакаренЄДРПОУ 01182204
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають прика, 32-А
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Мережа господарсько-побутової каналізації ви- Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
робничого майданчика, інв. № 3262, 1985 р. в. пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають приська, 103
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Повітроводи АО-1, інв. № 3186, 1985 р. в.
Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають приська, 103
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Колектор вузла очисних споруд господарчої та
Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
побутової води, інв. № 3197, 1985 р. в.
пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають приська, 103
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Напірний трубопровід незабруднених виробни- Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
чих стічних вод з ставків-накопичувачів на ставки пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
біохімочистки, інв. № 3185, 1985 р. в.
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають приська, 103
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Напірний трубопровід 1407 виробничих стічВінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
них вод на ставки- накопичувачі, інв. № 3184,
пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за лення онду по Він «Про затвердження переліків об'єктів
1985 р. в.
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ницькій та Хмель- малої приватизації, що підлягають приська, 103
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Напірний трубопровід питної води на вузол біо- Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
хімочистки В-15, інв. № 3157, 1985 р. в.
пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають приська, 103
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Напірний трубопровід скиду очисних вод в аку- Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
мулюючі ставки К 1-14Б, інв. № 3182, 1985 р. в. пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають приська, 103
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Гаражі літ «Б» загальною площею 59,9 кв. м з
Вінницька обл, БарПівнічний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
оглядовими ямами літ. «б», «б1»
ський р-н, м. Бар,
жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об'єктів
вул. Кривоноса 66-А,
ЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають пригараж 2, 3
ватизації в 2020 році»
Гараж загальною площею 20,2 кв. м
Вінницька обл., м. Він Північний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ниця, вул. Чехова, 1а, жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об'єктів
ТВГ «Авіатор», гараж
ЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають при280 (303)
ватизації в 2020 році»
Нежитлові приміщення на 3 поверсі в будівлі літ. Вінницька обл., БарПівнічний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
А загальною площею 204,28 кв. м, у т.ч.: примі- ський р-н, м. Бар,
жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об'єктів
щення № 3-№ 12, 34 % коридору «ІІІ», 34 % ко- майдан Святого Мико- ЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають приридору «ІV», 50 % туалету «V», 50 % умивальника лая, 20
ватизації в 2020 році»
«VІ», 34 % коридору «VІІ», 1/3 сходової клітини
«І», 1/3 сходової клітини «ІІ»
Будівля їдальні літ. «№ 1» загальною площею
Вінницька обл., м. Він ПАТ «Південьзахідшлях- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
746,2 кв. м з ганком
ниця, вул. Промисбуд», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
лова, 7а
03449841
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають приХмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Будівля лікувально-профілактичного пункту літ. Вінницька обл., м. Він ПАТ «Південьзахідшлях- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«№ 51» загальною площею 739,6 кв. м, з приниця, вул. Промисбуд», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
будовою та ганком
лова, 7а
03449841
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають приХмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Будівля їдальні літ. «А», загальною площею
Вінницька обл., Оратів- Оратівська селищна рада Регіональне відді- Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
205,3 кв. м
ський р-н, с. Угарове, Оратівського району Ві- лення Фонду по Ві- «Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Молодіжна, 46а
нницької області, код за нницькій та Хмель- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ЄДРПОУ 04327985
ницькій областях
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля колишнього будинку управління стаВінницька обл., м. Бар, Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
тистики літ. А, загальною площею 227,4 кв. м
вул. Соборна, 32
статистики у Вінницькій статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
з ґанками а, а1, а2
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02359395
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлове приміщення - приміщення пункту
Хмельницька обл.,
Державна установа
Державна служба Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
сигналізаційних прогнозів загальною площею
Красилівський р-н, с.
«Хмельницька обласна
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
86,9 кв. м
Кременчуки, вул. Цен- фітосанітарна лаборабезпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
тральна, 46 «б»
торія», код за ЄДРПОУ
вих продуктів та за- переліків об'єктів малої приватизації,
38481895
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

№ 26 (1306)

Продовження додатка 3
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Нежитлове приміщення – бокс-гараж загальною Хмельницька обл.,
площею 33,5 кв. м
Летичівський р-н, смт.
Летичів, вул. Ю.Савіцького, 16/4
Гараж загальною площею 20,3 кв. м

Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, смт.
Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 27

Гараж загальною площею 19,0 кв. м

Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, смт.
Ярмолинці, вул. Шевченка, 2, гараж 2

Гаражі загальною площею 87,3 кв. м

Хмельницька обл.,
м. Хмельницький,
вул. Я.Мудрого, 11

Нежитлова будівля загальною площею
687,4 кв. м

Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Миру, 89

Будівля сараю

Хмельницька обл..,
м. Славута, вул. Привокзальна, 69А

Комплекс нежитлових будівель та споруд загальною площею 709,8 кв. м у складі:
адміністративно-виробниче приміщення літ. А-1
площею 397,5 кв. м; приміщення віварію літ. Б-1
площею 82,1 кв. м; підсобне приміщення
літ. В-1 площею 59,1 кв. м; сарай-гараж літ. Г-1
площею 153 кв. м; погріб літ. Д-1 площею
18,1 кв. м; піднавіс літ. Е; огорожа – 1-4
Комплекс будівель у складі: будівля ветмедицини А-1 площею 80,5 кв. м; сарай Б-1 площею
48,3 кв. м; гараж В-1 площею 21,9 кв. м

Хмельницька обл.,
Чемеровецький р-н,
смт. Чемерівці, вул.
Центральна, 64г

Хмельницька обл.,
Теофіпольський р-н,
с. Єлизаветпіль,
вул. Двірська, 2

Назва балансоут
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Державна установа
«Хмельницька обласна
фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ
38481895
Державна установа
«Хмельницька обласна
фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ
38481895
Державна установа
«Хмельницька обласна
фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ
38481895
Регіональний офіс
водних ресурсів у Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 05446893
Центрально-Західне міжрегіональне управління
Міністерства юстиції (м.
Хмельницький), код за
ЄДРПОУ 43316784

Наказ Фонду, яким об'єкт включено до
переліку об'єктів, що підлягають приОрган управління
ватизації (назва, дата, номер)
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об'єктів
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Міністерство юсти- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
ції України
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональний офіс
Державне агентство Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
водних ресурсів у Хмель- водних ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ницькій області, код
28.12.2019
№ 1574 «Про затвердження
Продовження
додатка 3
ЄДРПОУ 05446893
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Чемеровецька районна Державна служба Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
державна лікарня вете- України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ринарної медицини, код безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 00712019
вих продуктів та за- переліків об'єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Теофіпольська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00711942

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 (разом з приДніпропетровська обл., ВАТ «Баглійське», код за Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
будовами літ. А1-1, А2-1) загальною площею
Дніпровський р-н,
ЄДРПОУ 00488763
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
115,9 кв. м
с. Степове, вул. ВесДніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приняна, 4а
Запорізькій та
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля літ. А-1 (будівля заправного Дніпропетровська обл., ПрАТ «Північний
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
пункту) площею 13,0 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Чер- ГЗК», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
касова, 85Д
00191023
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приЗапорізькій та
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Будівля клубу загальною площею 757,5 кв. м
Дніпропетровська обл., АТ «Дніпровська теплое- Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Кам’янське, вул. За- лектроцентраль», код за гетики та захисту
«Про затвердження переліків об'єктів
водська, 2
ЄДРПОУ 00130820
довкілля України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля літ. А-1 (у складі: прибудови Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
літ. А1-1, А2-1, а-1, вхід в підвал літ. а1-1, ганок м. Кам’янське, вул. Со- лургійний комбінат», код ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
літ. а) загальною площею 388,0 кв. м
борна, 16а
за ЄДРПОУ 05393043
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приЗапорізькій та
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля літ. А-1 з підвалом літ. під
Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
А-1, прибудови літ. а-1, а1-1, ганки літ. а, а1,
м. Кам’янське, вул. Ко- лургійний комбінат», код ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
загальною площею 189,6 кв. м, навіс літ. Б
валенка, 4
за ЄДРПОУ 05393043
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приЗапорізькій та
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
423,8 кв. м, з підпірною стінкою № 1, ганком
м. Кам’янське, вул. Со- лургійний комбінат», код ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
№ 2, тротуаром І
борна, 5
за ЄДРПОУ 05393043
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приЗапорізькій та
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля літ. А-1 площею 178,5 кв. м, Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
у складі: прибудова літ. а-1, ганок літ. а, склад м. Кам’янське, Прохід- лургійний комбінат», код ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
літ. Б
ний тупик, 6
за ЄДРПОУ 05393043
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приЗапорізькій та
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Гараж ДК (склад) літ. Б-1 загальною площею
Дніпропетровська обл., ПАТ «Інтерпайп НижРегіональне відНаказ Фонду від 28.02.2020 № 367
98,2 кв.м
м. Дніпро, просп. Кал- ньодніпровський трубо- ділення по Дні«Про внесення змін до наказу Фонду від
нишевського Петра, 27к прокатний завод», код за пропетровській,
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ЄДРПОУ 05393116
Запорізькій та
переліків об'єктів малої приватизації, що
Кіровоградській
підлягають приватизації в 2020 році»
областях
Гараж шлакоблочний А-1, загальною площею
Дніпропетровська
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
48,3 кв. м
обл., смт. Царичанка, статистики у Дніпропе- статистики України «Про затвердження переліків об'єктів
вул. 14-ї Гвардійської
тровській обл., код за
малої приватизації, що підлягають приДивізії, 8
ЄДРПОУ 02359946
ватизації в 2020 році»
Гараж на дві машини загальною площею
Дніпропетровська обл., Управління Державної
Державна казнаНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
51,03 кв. м
Томаківський р-н, смт. казначейської служби
чейська служба
«Про затвердження переліків об'єктів
Томаківка, вул. НезаУкраїни у Томаківському України
малої приватизації, що підлягають прилежна, 1
районі Дніпропетровської
ватизації в 2020 році»
області, код за ЄДРПОУ
36729802
Гараж загальною площею 33,7 кв. м
Дніпропетровська
Управління Державної
Державна казнаНаказ Фонду від 23.01.2020 № 110
обл., м. Кривий
казначейської служби
чейська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Ріг, вул. СвятоУкраїни у Криворізькому України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Миколаївська, 43, гараж районі Дніпропетровської
переліків об'єктів малої приватизації, що
2, 50000
області, код за ЄДРПОУ
підлягають приватизації в 2020 році»
38032070
Будівля лікарні літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська обл., Криворізька міжрайонна Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
87,4 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. По- державна лабораторія
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
лєнова, 54
Державної служби Укра- безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
їни з питань безпечності вих продуктів та за- переліків об'єктів малої приватизації,
харчових продуктів та за- хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
хисту споживачів, код за
(із змінами)
ЄДРПОУ 25001041
Частина нежитлової будівлі літ. А площею
Дніпропетровська обл., ПрАТ «ДТЕК Павлоград- Міністерство енер- Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
138,4 кв. м, ганок з навісом літ. а, замощення I м. Першотравенськ,
вугілля», код ЄДРПОУ
гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Ювілейна, 27
00178353
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
18/25 часток бази відпочинку «Енергетик» у скла- Дніпропетровська обл., АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ Міністерство енер- Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ді: будівля двоповерхова Б-127,1 кв. м; будівля Новомосковський р-н, ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», код гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
двоповерхова (спальний корпус) В-444,1 кв. м; с. Орлівщина, вул. Ди- ЄДРПОУ 23359034
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
їдальня Ж-73,5 кв. м; будівля складу З-66,9 кв. м минтовича, 3
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель та споруд у складі: будівля
Дніпропетровська обл., Царичанський районний Міністерство
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
літ. А-1, будівля літ. Б-1, гараж літ. В-1, гараж
Царичанський р-н, смт. відділ Головного
внутрішніх справ
«Про внесення змін до наказу Фонду від
літ. Г-1, гараж літ. Д-1, гараж літ. Е-1, навіс літ. Царичанка, вул. Теауправління Міністерства України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Ж-1, ворота № 1, № 2, забор № 3, № 4
тральна, 33
внутрішніх справ України
переліків об'єктів малої приватизації,
в Дніпропетровській
що підлягають приватизації в 2020 році»
області, код за ЄДРПОУ
(із змінами)
08671403
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва об’єкта
Нежиле приміщення

Назва балансоут
римувача або зберігача,
Адреса об’єкта
код за ЄДРПОУ
Дніпропетровська обл., ДП «Центр державного
Царичанський р-н, смт. земельного кадастру»,
Царичанка, вул. Ценкод за ЄДРПОУ
тральна, 109, прим. 3 21616582

Адміністративна будівля, А-2 загальною площею Дніпропетровська обл.,
748,2 кв. м
Криничанський р-н,
смт. Кринички, вул. Заводська, 1

Управління Державної
казначейської
служби України у
Криничанському районі
Дніпропетровської
області, код за ЄДРПОУ
38052307
Гараж, Б-1, загальною площею 63,7 кв. м
Дніпропетровська обл., Управління Державної
Криничанський р-н,
казначейської
смт. Кринички, вул. За- служби України у
водська, 1
Криничанському районі
Дніпропетровської
області, код за ЄДРПОУ
38052307
Адміністративне (нежитлове) приміщення загаль- Дніпропетровська обл., Східний офіс Державної
ною площею 185,4 кв. м
Криничанський р-н,
аудиторської служби
смт. Кринички, вул.
України, код за ЄДРПОУ
Грушевського Михай- 40477689
ла, 4а

Наказ Фонду, яким об'єкт включено до
переліку об'єктів, що підлягають приОрган управління
ватизації (назва, дата, номер)
Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
геодезії, картографії 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
та кадастру
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Державна казнаНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
чейська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Державна казначейська служба
України

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж загальною площею 27,9 кв. м
Дніпропетровська обл., Східний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
Криничанський р-н,
аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
смт. Кринички, вул.
України, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Грушевського Михай- 40477689
переліків об'єктів малої приватизації,
ла, 4/1
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля загальною площею 398,1
Дніпропетровська обл., ПрАТ
Міністерство енер- Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
кв. м
м. Першотравневськ,
«Павлоградвугілля», код гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Молодіжна, 34
за ЄДРПОУ 00178353
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Технічна будівля ПРЦ літ. А, загальною площею Запорізька обл., ЗаПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
120,2 кв. м
порізький р-н, смт.
за ЄДРПОУ 21560766
«Про затвердження переліків об'єктів
Кушугум, вул. Історична
малої приватизації, що підлягають при(вул. Комсомольватизації в 2020 році»
ська), 11
Технічна будівля ПРЦ літ. К, загальною площею Запорізька обл., ЗаПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
41,9 кв. м
порізький р-н, смт.
за ЄДРПОУ 21560766
«Про затвердження переліків об'єктів
Кушугум, вул. Історична
малої приватизації, що підлягають при(вул. Комсомольватизації в 2020 році»
ська), 11
Склад ПММ, літ. М, загальною площею
Запорізька обл., ЗаПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
19,7 кв. м
порізький р-н, смт.
за ЄДРПОУ 21560766
«Про затвердження переліків об'єктів
Кушугум, вул. Історична
малої приватизації, що підлягають при(вул. Комсомольватизації в 2020 році»
ська), 11
Свинарник на 300 місць, літ. Д, Ж, загальною
Запорізька обл., Поло- ТОВ «Гірничодобувна
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 612,2 кв. м; відстійники первинні: № 2 гівський р-н, м. Пологи, компанія «МІНЕРАЛ», код ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
площею 22,9 кв. м; № 3 площею 22,9 кв. м; жо- вул. Кар’єрна, 28
за ЄДРПОУ 00191253
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають прилоб № 5 площею 93,2 м. п.; паркан № 4 площею
Запорізькій та
ватизації в 2020 році»
76,8 кв. м; станція насосної артсвердловини
Кіровоградській
площею 22,4 кв. м; дробарка «Волгарь», інв.
областях
№ 457012; дробарка «Волгарь», інв. № 457014;
шафа платтєва з антресоллю, нв. № 700390;
шафа платтєва з антресоллю, інв. № 700391; пересувна підстанція ПКТП, інв. № 400632; трактор
МТЗ-572, інв. № 400672; трансформатор МТЗ80, інв. № 400698
Котельня з підвалом та тамбуром, літ. К, к, К11, Запорізька обл., Поло- ТОВ «Гірничодобувна
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
К12, площею 608,9 кв. м; слюсарна майстерня, гівський р-н, м. Пологи, компанія «МІНЕРАЛ», код ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
літ К6, площею 74,5 кв. м; зварювальний цех, літ. вул. Кар’єрна, 28
за ЄДРПОУ 00191253
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приК7, площею 36,9 кв. м; склад, літ. К8, площею
Запорізькій та
ватизації в 2020 році»
20,0 кв. м; гараж літ. К9, площею 55,3 кв. м; диКіровоградській
мова труба, літ. К15; майданчик котельної І
областях
Нежитлове приміщення № 7 основної частини
Запорізька обл., м. Бер- ПрАТ «ЗАВОД «ПРИРегіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
літ. А IV НЖ загальною площею 1 712,3 кв. м
дянськ, вул. Туристична ЛИВ», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
(вул. Єгорова), 2а
14311459
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приЗапорізькій та
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Підвал (склад) літ. В, загальною площею
Запорізька обл., м. За- ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
82,0 кв. м
поріжжя, пр. Соборний СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗА- ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
(пр. Леніна), 38
ВОД», код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають при00191247
Запорізькій та
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Підвал (гараж) літ. Д, загальною площею
Запорізька обл., м. За- ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
42,0 кв. м
поріжжя, пр. Соборний СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗА- ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
(пр. Леніна), 38
ВОД», код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають при00191247
Запорізькій та
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля, літ. А загальною площею
Запорізька обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
318,9 кв. м
Кам’янськостатистики у Запорізькій статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Дніпровський р-н, м.
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Кам’янка-Дніпровська, 02360576
переліків об'єктів малої приватизації,
вул. Набережна, 68
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Автомобільні бокси ГРП-3 загальною площею
Кіровоградська обл.,
ДП «Східний ГЗК», код за Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
221,4 кв. м
Маловисківський район, ЄДРПОУ 14309787
гетики та захисту
«Про затвердження переліків об'єктів
смт. Смоліне, вул. Трандовкілля України
малої приватизації, що підлягають приспортна, 4
ватизації в 2020 році»
Нежитлове приміщення (підвальне) загальною
Кіровоградська обл.,
ТОВ «Користівське
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 34,0 кв. м
Олександрійський р-н, хлібоприймальне підпри- ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
смт. Приютівка, вул. За- ємство», код за ЄДРПОУ Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають прилізнична, 5
00951853
Запорізькій та
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Будівля підвалу загальною площею 209,7 кв. м
Кіровоградська обл.,
ТДВ «Маловисківське
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Маловисківський
хлібоприймальне підпри- ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
р-н, м. Мала Виска,
ємство», код за ЄДРПОУ Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають привул. Центральна (вул.
00954774
Запорізькій та
ватизації в 2020 році»
Жовтнева), 132/1
Кіровоградській
областях
Нежитлове підвальне приміщення загальною
Кіровоградська обл.,
ТОВ «Вентура», код за
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 38,4 кв. м
Новомиргородський
ЄДРПОУ 32155508
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
р-н, м. Новомиргород,
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають привул. Садова, 14/19
Запорізькій та
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Нежитлове підвальне приміщення загальною
Кіровоградська обл.,
ПрАТ «НовомиргоРегіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 25,5 кв. м
Новомиргородський
родське автотранділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
р-н, м. Новомиргород, спортне підприємство
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають привул. Шевченка, 2/3
13545», код за ЄДРПОУ Запорізькій та
ватизації в 2020 році»
03117398
Кіровоградській
областях
Підвальне приміщення загальною площею
Кіровоградська обл.,
ПАТ «Помічнянський еле- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
164,2 кв. м
Добровеличківський
ватор», код за ЄДРПОУ ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
р-н, м. Помічна, вул. Га- 00951899
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають пригаріна, 54
Запорізькій та
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Підвальне приміщення прийомо – здаточного
Кіровоградська обл.,
СТОВ «Степ-Агро», код Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
корпусу загальною площею 187,7 кв. м
Новоукраїнський
за ЄДРПОУ 31411114
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
р-н, м. Новоукраїнка,
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають привул. Курчатова, 42-а
Запорізькій та
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Нежитлове приміщення загальною площею
Кіровоградська обл.,
ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКСРегіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
260,8 кв. м
м. Олександрія,
ПРЕСС», код за ЄДРПОУ ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
вул. Бульварна (вул.
37583626
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приСвердлова), 43
Запорізькій та
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Виробничий будинок (забійний цех) загальною Кіровоградська обл.,
ЗАТ «Голованівський
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 93,0 кв. м
Голованівський р-н,
хліб», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
смт. Голованівськ,
00378750
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають привул. Щаслива (вул.
Запорізькій та
ватизації в 2020 році»
Крупської), 10
Кіровоградській
областях
Нежитлове приміщення загальною площею
Кіровоградська обл.,
ТДВ «Кіровоградське
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
192,9 кв. м
м. Кропивницьавтотранспортне підпри- ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
кий (м. Кіровоград),
ємство 13554», код за
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають привул. Лавандова (вул.
ЄДРПОУ 05465761
Запорізькій та
ватизації в 2020 році»
Тореза), 27-а
Кіровоградській
областях
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Державна аудиторська служба
України

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)

Продовження додатка 3
Назва балансоут
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІМ. РАЄВСЬКОГО, код за ЄДРПОУ
23100218

Наказ Фонду, яким об'єкт включено до
переліку об'єктів, що підлягають приНазва об’єкта
Адреса об’єкта
Орган управління
ватизації (назва, дата, номер)
Нежитлова будівля загальною площею
Кіровоградська обл.,
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
227,3 кв. м
Олександрівський р-н,
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
с. Бовтишка, вул. СоДніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приснова (вул. РадгоспЗапорізькій та
ватизації в 2020 році»
на), 18
Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля загальною площею
Кіровоградська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
104,3 кв. м
м. Знам’янка, вул. Ге- статистики у Кіровостатистики України «Про затвердження переліків об'єктів
роїв Крут (вул. Луначар- градській обл., код за
малої приватизації, що підлягають приського), 6
ЄДРПОУ 02360926
ватизації в 2020 році»
Нежитлові будівлі: адмінбудинок літ. «А» заКіровоградська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
гальною площею 107,8 кв.м, гараж на 3 бокси
Онуфріївський р-н, смт. Держпродспоживслуж- України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
літ. «Б»
Онуфріївка, вул. Михай- би в Кіровоградській
безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ла Скляра, 10
області, код за ЄДРПОУ вих продуктів та за- переліків об'єктів малої приватизації, що
40342220
хисту споживачів
підлягають приватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля загальною площею 104,3
Кіровоградська обл.,
Головне Управління
Державна служба Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
кв. м
м. Знам’янка, вул. Ге- статистики у Кіровостатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
роїв Крут (Луначарградській області, код за
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ського), 6
ЄДРПОУ 02360926
переліків об'єктів малої приватизації, що
підлягають приватизації в 2020 році»
Комплекс
м. Кропивницький, про- Регіональний офіс вод- Державне агентство Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
їзд Аджамський, 3
них ресурсів у Кірововодних ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
градській області, код за України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ЄДРПОУ 01038861
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля загальною площею
Кіровоградська обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
201,5 кв. м
Добровеличівський р-н, тистики у Кіровоградстатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
смт. Добровеличківка, ській області, код за
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Шевченка, 124
ЄДРПОУ 02360926
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель загальною площею 82,6 кв. м Кіровоградська обл.,
Долинська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
у складі: ветлікарня, А; прибудова, а; сарай, Б; Долинський р-н, с.
жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
погріб, б; паркан № 1; замощення, 1
Гурівка, вул. Централь- нарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
на, 7
ЄДРПОУ 00700002
вих продуктів та за- переліків об'єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель загальною площею 198,9 кв. Кіровоградська обл.,
Долинська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
м у складі: адмінбудинок, А; гараж-сарай, Б; ізо- Долинський р-н, м.
жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
лятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К;
Долинська, вул. 8 бенарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
огорожа, № 1; ворота, № 2
резня, 131
ЄДРПОУ 00700002
вих продуктів та за- переліків об'єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель загальною площею 158,8 кв. Кіровоградська обл.,
Долинська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
м у складі: адмінбудинок, А; прибудова, а; гараж, Долинський р-н, с.
жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Б; сарай, Р; погріб, Л
Олександрівка, вул. До- нарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
брянська, 2а
ЄДРПОУ 00700002
вих продуктів та за- переліків об'єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель загальною площею 129,2
Кіровоградська обл.,
Долинська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
кв. м у складі: адмінбудинок, А; прибудова, а;
Долинський р-н, с. Вар- жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, В; вбиварівка, вул. Садова, 7 нарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1
ЄДРПОУ 00700002
вих продуктів та за- переліків об'єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель
Кіровоградська обл.,
Головне управління
Пенсійний фонд
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
смт. Вільшанка, вул.
Пенсійного фонду Укра- України
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Миру, 62
їни в Кіровоградській
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
області, код за ЄДРПОУ
переліків об'єктів малої приватизації,
20632802
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлове приміщення, вбудоване в житловий Кіровоградська обл.,
Головне управління
Пенсійний фонд
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
будинок, загальною площею 76,7 кв. м
м. Новомиргород, вул. Пенсійного фонду Укра- України
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Лесі Українки, 36/4
їни в Кіровоградській
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
області, код за ЄДРПОУ
переліків об'єктів малої приватизації,
20632802
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівлі та споруди у складі: нежитлове приКіровоградська обл.,
Голованівська районна Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
міщення літ. А загальною площею 47,39 кв.
Голованівський р-н, с. державна лікарня вете- України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
м, забор
Ємилівка, вул. Наберинарної медицини, код безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
режна (Ліхачова), 16
за ЄДРПОУ 00699980
вих продуктів та за- переліків об'єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля та надвірні будівлі Куколівського держав- Кіровоградська обл.,
Олександрійська раДержавна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ного пункту ветеринарної медицини загальною Олександрійський р-н, йонна державна лікарня України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
площею 94,3 кв. м
с. Куколівка, вул. Квіт- ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
нева (Леніна), 5а
код за ЄДРПОУ 00700097 вих продуктів та за- переліків об'єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля Головківського державного пункту веКіровоградська обл.,
Олександрійська раДержавна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
теринарної медицини з надвірними спорудами Олександрійський р-н, йонна державна лікарня України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
загальною площею 46,4 кв. м
с. Головківка, вул. Цен- ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
тральна (Леніна), 150
код за ЄДРПОУ 00700097 вих продуктів та за- переліків об'єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля та надвірні будівлі Новопразького дер- Кіровоградська обл.,
Олександрійська раДержавна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
жавного пункту ветеринарної медицини загаль- Олександрійський р-н, йонна державна лікарня України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ною площею 27,4 кв. м
смт. Нова Прага, вул.
ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Миру (Леніна), 153/1
код за ЄДРПОУ 00700097 вих продуктів та за- переліків об'єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Нежитлові будівлі у складі: адміністративний
Івано-Франківська обл., Галицьке міжрайонДержавне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
будинок, А загальною площею 557 кв. м, гаражі, Калуський р-н, с. Нови- не управління водного
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об'єктів
Б загальною площею 362,6 кв. м, насосна, В
ця, вул. Шевченка, 1б господарства, код за
України
малої приватизації, що підлягають призагальною площею 4,5 кв. м, відстійник, Г заЄДРПОУ 01037577
ватизації в 2020 році»
гальною площею 5,5 кв. м
Нежитлові будівлі у складі: ветлікарня (А) заІвано-Франківська
Косівська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
гальною площею 229,6 кв. м; крематорій (Б)
обл., Косівський район, жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
загальною площею 35 кв. м; гараж (В) загальною с. Кути, вул. Снятиннарної медицини, код за безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приплощею 53,1 кв. м
ська, 117
ЄДРПОУ 00699632
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Районна державна лікарня ветеринарної медици- Івано-Франківська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ни у складі: основна будівля (А) загальною пло- м. Коломия, вул. І.
Держпродспоживслуж- України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
щею 553,2 кв. м; гаражі (Б) загальною площею Франка, 21
би в Івано-Франківській безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають при141 кв. м; ворота, огорожа № 1, криниця № 2
області, код за ЄДРПОУ вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
40309088
хисту споживачів
Нежитлова будівля магазину загальною площею Івано-Франківська обл., Державне підприємство Міністерство роз- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
198,0 кв. м
Коломийський р-н,
спиртової та горілчаної витку економіки,
«Про затвердження переліків об'єктів
смт. Гвіздець, вул. І.
промисловості «Укрторгівлі та сільсько- малої приватизації, що підлягають приФранка, 67
спирт», код за ЄДРПОУ го господарства
ватизації в 2020 році»
37199618
України
Нежитлові приміщення А загальною площею
м. Івано-Франківськ,
Івано-Франківська експе- Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
434,2 кв. м
вул. Південний бульдиція з геофізичних до- геології та надр
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вар, 41
сліджень в свердловинах України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
державного геофізичного
переліків об'єктів малої приватизації,
підприємства «Укргеощо підлягають приватизації в 2020 році»
фізика», код за ЄДРПОУ
(із змінами)
01432776
Окреме майно у складі: лабораторний корпус літ. м. Чернівці, вул. Крижа- Головне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
А, площею 859,50 кв. м, склад літ. Б, площею
нівського Б., 23-А
жпродспоживслужби в
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
351,20 кв. м, гараж літ В, площею 209,20 кв. м,
Чернівецькій області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приогорожа № 1
за ЄДРПОУ 40416813
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Окреме майно у складі: Путильська районна ла- Чернівецька обл.,
Головне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
бораторія літ А загальною площею 133,50 кв. м, Путильський р-н, смт. жпродспоживслужби в
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
віварій літ. Б загальною площею 53,40 кв. м,
Путила, вул. Кобилян- Чернівецькій області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають присарай літ. В загальною площею 75,50 кв. м, уби- ської О., 18
за ЄДРПОУ 40416813
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
ральня літ. Г загальною площею 2,24 кв. м
хисту споживачів
Окреме майно у складі: будівля ветлабораторії
Чернівецька обл.,
Головне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
літ. А загальною площею 338,30 кв. м, сарайГлибоцький р-н, смт.
жпродспоживслужби в
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
склад літ. Б, насосна літ. В, сарай літ. Г, Д, Е,
Глибока, вул. Героїв Не- Чернівецькій області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приубиральня літ. Є, вимощення І, огорожа № 1, 2 бесної сотні, 1б
за ЄДРПОУ 40416813
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Нежитлова будівля -адміністративний будинок
Тернопільська обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
загальною площею 378,2 кв. м
м. Бережани, вул.
тистики у Тернопільській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Руська, 2
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362374
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлове приміщення, адміністративний буди- Тернопільська область, Державна установа
Державна служба Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
нок загальною площею 136,5 кв. м
Лановецький район,
«Тернопільська обласна України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
м. Ланівці, вул. Україн- фітосанітарна лаборабезпечності хар28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ська, 50
торія», код за ЄДРПОУ
чових продуктів та переліків об'єктів малої приватизації,
38480210
захисту споживачів що підлягають приватизації в 2020 році»
(код ЄДРПОУ
(із змінами)
39924774)
Нежитлова будівля, будівля гаража загальною
Тернопільська область, Державна установа «Тер- Державна служба Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
площею 47,2 кв. м
Лановецький район,
нопільська обласна фіто- України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
м. Ланівці, вул. Україн- санітарна лабораторія», безпечності хар28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ська, 50
код ЄДРПОУ 38480210 чових продуктів та переліків об'єктів малої приватизації,
захисту споживачів що підлягають приватизації в 2020 році»
(код ЄДРПОУ
(із змінами)
39924774)
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об'єкт включено до
римувача або зберігача, Орган управління
переліку об'єктів, що підлягають прикод за ЄДРПОУ
ватизації (назва, дата, номер)
Регіональне відділення по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Нежитлова будівля (їдальня (літ. «А»)) загальною Київська область,
ПАТ «Дзвінкове», код за Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 474,30 кв. м, що не увійшла до статут- Васильківський район, ЄДРПОУ 00857404
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
ного капіталу ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», с. Плесецьке, вул. ВаКиївській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикод за ЄДРПОУ 00857404
ровицька, 20-а
кій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Нежитлове приміщення їдальні (літ. «А») заКиївська область,
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
гальною площею 430,1 кв. м, що не увійшло до Таращанський район,
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
статутного капіталу ВАТ «Лучанський цукровий
с. Лука, вул. ЗаводКиївській, Черкась- малої приватизації, що підлягають призавод», код за ЄДРПОУ 00372486 (припинено)
ська, 6
кій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Нежитлова будівля загальною площею 275,8
Київська обл., м. БроГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
кв. м.
вари, вул. Ярослава
статистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Мудрого, 32
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлові будівлі і споруди у складі: адмінбуди- Київська обл., ІванківГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
нок під літерою «А» загальною площею 92,1 кв. ський р-н, смт. Іванків,
статистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
м; сарай під літерою «Б» загальною площею 61,7 вул. Поліська, 20
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
кв. м; вбиральня загальною площею 5,0 кв. м
02360731
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля загальною площею
Київська обл., ВолодарГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
297,9 кв. м
ський р-н, смт. Волостатистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
дарка, вул. Миру, 7
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля загальною площею 262,3
Київська обл., м.
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
кв. м
Васильків, вул. Грушев- статистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ського, 1
області , код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж загальною площею 20 кв. м
Київська обл., м.
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
Ваcильків, вул. Грушев- статистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ського, 1
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Приміщення магазину (літ. А-1) загальною
Черкаська обл., м. Таль- Товариство з обмеженою Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 62,4 кв. м, що не увійшло до статутного не, вул. Кар’єрна, 16
відповідальністю «Таль- ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
капіталу ТОВ «Тальнівський щебзавод», код за
нівський щебзавод», код Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 01375038
за ЄДРПОУ 01375038
кій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Нежитлова будівля (Літ. А-ІІ Н) загальною плоЧеркаська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
щею 732,9 кв. м
м. Шпола, вул. Лозуват- статистики у Черкаській статистики України «Про затвердження переліків об'єктів
ська, 53
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при02357999
ватизації в 2020 році»
Адміністративна будівля (літ. А2); ганок а; ганок Черкаська обл,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
1а; ганок 2а; пожежна драбина 3а, загальною
м. Кам’янка, пров. Галі статистики у Черкаській статистики України «Про затвердження переліків об'єктів
площею 502,3 кв. м
Кудрі, 4
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при02357999
ватизації в 2020 році»
Будівля лабораторії загальною площею 79,4 кв. м Черкаська обл., ЛиЛисянська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
сянський р-н, смт.
державна лікарня
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Лисянка, вул. Михайла ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Грушевського, 36
код за ЄДРПОУ 00709342 вих продуктів та за- переліків об'єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель та споруд, у складі: адмініЧеркаська обл., смт
Маньківська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
стративна будівля з прибудовами, А, а, І, загаль- Маньківка, вул. Собор- державна лікарня
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ною площею 219,9 кв. м; сарай, Б, загальною
на, 140
ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
площею 9,2 кв. м.; гараж, В, загальною площею
код за ЄДРПОУ 00709359 вих продуктів та за- переліків об'єктів малої приватизації,
98,0 кв. м.; будівля (віварій з прибудовою) Г,г,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
загальною площею 62,9 кв. м.; вбиральня, Д;
(із змінами)
хвіртка, І; огорожа, 2; ворота, 3; криниця, К;
вимощення, ІІ
Комплекс будівель та споруд
м. Черкаси, вул. Добро- Державна науковоМіністерство роз- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
вольського, 3
технічна установа
витку економіки,
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Український
торгівлі та сільсько- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
державний проектного господарства
переліків об'єктів малої приватизації,
вишукувальний інститут України
що підлягають приватизації в 2020 році»
«Укрцукорпроект», код за
(із змінами)
ЄДРПОУ 31201500
Перехідна галерея, що не увійшла до статутного Чернігівська обл.,
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
капіталу ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат», код за м. Прилуки, вул. Дружділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
ЄДРПОУ 04371845
би Народів, 34
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Прохідна, що не увійшла до статутного капіталу Чернігівська обл., КозеВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ
лецький р-н, м. Остер,
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
03362710
вул. Зайцева, 127
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Будівля машинного відділення (разом зі склаЧернігівська обл., смт.
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
довою частиною об’єкта нерухомого майна –
Талалаївка, вул. Комуділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
технологічною каналізацією), що не увійшла до нальна (вул. Ватутіна), 2
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають пристатутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт»,
кій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
код за ЄДРПОУ 03362710
областях
Будівля операторної з приналежним майном,
Чернігівська обл., ІчнянВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Черні- ський р-н, с. Тростяділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
гівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710
нець, вул. Миру, 14
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Нежитлова будівля, що не увійшла до статутного Чернігівська обл., ПриВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
капіталу КСП «Переволочанське», код за ЄДРПОУ луцький р-н, с. Переводілення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
30005432
лочна, вул. Шкільна, 20
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Гараж на 2 бокси, що не увійшов до статутного Чернігівська обл., смт.
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за
Ріпки, вул. Гагаріділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
ЄДРПОУ 03362710
на, 56-А
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Будівля операторної з площадкою асфальтобе- Чернігівська обл., ПриВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
тонною, що не увійшла до статутного капіталу
луцький р-н, с. Яблунівділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ
ка, вул. Яблунева, 40-Б
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають при03362710
кій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Гараж загальною площею 50,5 кв. м
Чернігівська обл.,
Північний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Ніжин, вул. Покров- жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об'єктів
ська, 14е
ЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Гараж загальною площею 28,4 кв. м
Чернігівська обл.,
Північний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Бобровиця, вул. Не- жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об'єктів
залежності, 29а/1
ЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Група нежитлових будівель у складі: – нежитлова Чернігівська обл.,
Північний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
будівля (А-1) загальною площею 282,3 кв. м; – м. Новгороджаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об'єктів
гараж (Г) загальною площею 35,9 кв. м; – вби- Сіверський, вул. ПоЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають приральня (Т) загальною площею 3 кв. м
штова, 13
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля з господарськими будівлями Чернігівська обл.,
Бобровицька районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
та спорудами у складі: будинок А загальною
Бобровицький р-н,
державна лікарня вете- України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
площею 257,2 кв. м; прибудова а загальною пло- с. Кобижча, вул. Кашта- ринарної медицини, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають прищею 6,4 кв. м; прибудова а1 загальною площею лянівка, 1
за ЄДРПОУ 00721219
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
27,0 кв. м; ганок а2; колодязь К
хисту споживачів
Комплекс нежитлових будівель у складі: будинок Чернігівська обл.,
Бобровицька районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
А загальною площею 43,6 кв. м; прибудова а
Бобровицький р-н,
державна лікарня вете- України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
загальною площею 21,2 кв. м; ганок а1; сарай Б с. Осовець, вул. 9-го
ринарної медицини, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають призагальною площею 26,3 кв. м; прибудова б за- Травня, 2а
за ЄДРПОУ 00721219
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
гальною площею 4,6 кв. м; прибудова б1 загальхисту споживачів
ною площею 5,5 кв. м; вбиральня У; колодязь К
Будівля під літ. Б-1 – сарай загальною площею Чернігівська обл.,
Коропська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
73,8 кв. м, що становить 19/100 частки від неКоропський р-н, с.
жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
житлових будівель об’єкта
Покошичі, вул. Москов- нарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ська, 7
ЄДРПОУ 00721171
вих продуктів та за- переліків об'єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: радіостанція Львівська обл., м. Жи- ПАТ «Жидачівський
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
(2 од.), столи (5 од.)
дачів, вул. Фабрична, 4 целюлозно-паперовий
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
комбінат», код за ЄДЛьвівській, Закар- малої приватизації, що підлягають приРПОУ 0278801
патській та Волин- ватизації в 2020 році»
ській областях
Група інвентрних об’єктів у складі: автонаванта- м. Львів. вул. Братів
Товариство з обмеженою Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
жувач, автокран МКГ-16 гусеничний самохідний, Міхновських, 32а
відповідальністю «Рем- ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
автомашина УАЗ-469Б
Трест», код за ЄДРПОУ Львівській, Закар- малої приватизації, що підлягають при38425631 (зберігач)
патській та Волин- ватизації в 2020 році»
ській областях
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

№ 26 (1306)

Продовження додатка 3
Назва балансоут
римувача або зберігача, Орган управління
код за ЄДРПОУ
Будівля дренажного складу з відділенням дроЛьвівська обл., м. Стеб- ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», Регіональне відблення (А-1) загальною площею 3837,2 кв. м
ник, вул. Дрогобицькод за ЄДРПОУ
ділення Фонду по
ка, 127
36518912 (зберігач)
Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення Львівська обл., м. Бо- ВАТ «Галлак», код за
Регіональне відколишнього медпункту площею 131,3 кв. м,
рислав, вул. Дрогобиць- ЄДРПОУ 05796446
ділення Фонду по
санпропускник до їдальні загальною плока, 721
Львівській, Закарщею 31,2 кв. м, теплиця загальною площею
патській та Волин93,5 кв. м, овочесховище
ській областях
Нежитлові підвальні приміщення площею
м. Львів, вул. Генерала ПрАТ «Львівський місь- Регіональне від25,5 кв. м
Чупринки, 55а
кий молочний завод»,
ділення Фонду по
код за ЄДРПОУ 00446368 Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Побутові приміщення площею 105,9 кв. м (буд. м. Львів, вул. ЛемківГоловне управління
Державна служба
літ. «А-2»)
ська, 9
Держпродспоживслужби України з питань
у Львівській області, код безпечності харчоза ЄДРПОУ 40349068
вих продуктів та захисту споживачів
Приміщення контори площею 180,3 кв. м (бум. Львів, вул. ЛемківГоловне управління
Державна служба
дівля літ. «Б-1»)
ська, 9
Держпродспоживслужби України з питань
у Львівській області, код безпечності харчоза ЄДРПОУ 40349068
вих продуктів та захисту споживачів
Нежитлова будівля площею 103,9 кв. м
Львівська обл., Дрого- Головне управління
Державна служба
бицький р-н, с. Нове
Держпродспоживслужби України з питань
Село, вул. Дрогобиць- у Львівській області, код безпечності харчока, 92
за ЄДРПОУ 40349068
вих продуктів та захисту споживачів
Група інвентарних об’єктів у складі:
Львівська обл., ДроСанаторій «НафтуРегіональне віднежитлова будівля водогрязелікування площею гобицький р-н, с. Мо- ся Прикарпаття», код
ділення Фонду по
1124,8 кв. м;
дричі, вул. Курортна,
за ЄДРПОУ 20795071
Львівській, Закарнежитлова будівля пансіонату площею 3414,6
1/4; Львівська обл.,
(орендар)
патській та Волинкв. м;
Дрогобицький р-н,
ській областях
нежитлова будівля клубу-їдальні площею 1607,0 с. Модричі, вул. Кукв. м;
рортна, 1/5; Львівська
будівля спального корпусу площею 3073 кв. м
обл., Дрогобицький р-н,
с. Модричі, вул. Курортна, 1/6; Львівська
обл., Дрогобицький р-н,
с. Модричі, вул. Курортна, 1/3
Нежитлова будівля, літ. А-3, загальною площею Львівська обл., м. Чер- Головне управління
Державна служба
1080,4 кв. м
воноград, пр. ШевДержгеокадастру у
з питань геодезії,
ченка, 3Б
Львівській області, код картографії та каза ЄДРПОУ 39769942
дастру
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Колишній пожежний автомобіль (ГАЗ 66-01)

Львівська обл., Буський ПрАТ «Красненський
р-н, м. Красне, вул. За- комбінат хлібопродуклізнична, 18
тів», код за ЄДРПОУ
00952060

Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок, Б, площею 641,5 кв. м; хата-читальня, В,
площею 117,0 кв. м; прохідна, Г, площею 8,0
кв. м; адмінбудинок № 2, Д, площею 227,0 кв. м;
центральний склад, Е, площею 247,0 кв. м; перфораційна лабораторія, столярний цех, Ж, площею 336,6 кв. м; склад радіоактивних джерел, Л,
площею 21,9 кв. м; склад радіоактивних джерел,
Н, площею 12,1 кв. м; приміщення намагнічення
кабелів, П, площею 41,1 кв. м; ремонтні цехи,
С, площею 740,9 кв. м; лабораторія, Т, площею
118,3 кв. м; камера високого тиску, Ф, площею
62,4 кв. м; цех для випробування пластів на трубах, Є, площею 93,0 кв. м; котельня, Х, площею
70,4 кв. м; кладови-склади, У, площею 108,3 кв.
м; контрольно-технічний пункт, Щ, площею 4,9
кв. м; вбиральня, Ш; автозаправка, Ю, площею
3,8 кв. м; склад масел, Я, площею 39,0 кв. м
Блок допоміжного ствола площею 2038,6 кв. м
(інв. № 7)

Львівська обл.,
м. Стрий, вул. Лесіва Я., 10

Будівля компресорної площею 413,3 кв. м (інв.
№ 201)

Львівська обл., Сокаль- Державне підприємство Міністерство енерський р-н, с. Сілець,
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
Копані присілок, вул.
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
Климіва-Легенди, 40

Будівля АБК (тимчасове) площею 668,5 кв. м
(інв. № 213); теплиця площею 132,8 кв. м (інв.
№ 200)

Львівська обл., Сокаль- Державне підприємство Міністерство енерський р-н, с. Сілець,
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
Копані присілок, вул.
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
Климіва-Легенди, 40

Будівля АБК (новий) площею 4281,3 кв. м, будівля лампової площею 933,7 кв. м (інв. № 33);
пункт підземного харчування площею 243,3 кв.
м (інв. № 187); резервуар на 1000 куб. м (інв. №
40); господарська побудова каналізація (інв. №
41); автопід’їзд до шахти (інв. № 48)
Будівля підйому машин допоміжного ствола площею 831,5 кв. м (інв. № 10)

Львівська обл., Сокаль- Державне підприємство Міністерство енерський р-н, с. Сілець,
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
Копані присілок, вул.
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
Климіва-Легенди, 40

Склад обладнання і матеріалів площею 401,0
кв.м (інв. № 31)

Львівська обл., Сокаль- Державне підприємство Міністерство енерський р-н, с. Сілець,
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
Копані присілок, вул.
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
Климіва-Легенди, 40

Будівля прохідної і пожежного пункту площею
82,8 кв. м (інв. № 46)

Львівська обл., Сокаль- Державне підприємство Міністерство енерський р-н, с. Сілець,
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
Копані присілок, вул.
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
Климіва-Легенди, 40

Будівля складу гірничо-шахтного обладнання
площею 1293,2 кв. м (інв. № 181)

Львівська обл., Сокаль- Державне підприємство Міністерство енерський р-н, с. Сілець,
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
Копані присілок, вул.
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
Климіва-Легенди, 40

Група інвентарних об’єктів у складі: одноповерховий будинок з підвалом літ.А; складдиспетчерська літ. Б; літня кухня літ. В; господарська будівля (сарай) літ. Г; котельня літ. Ж;
господарська будівля (гараж) літ. Е; дворова
вбиральня літ. Д
Нежитлова будівля контори

Закарпатська обл., м.
Чоп, вул. Темето, 13

Івано-Франківська експе- Державна служба
диція з геофізичних до- геології та надр
сліджень в свердловинах України
державного геофізичного
підприємства «Укргеофізика», код за ЄДРПОУ
01432776

Львівська обл., Сокаль- Державне підприємство Міністерство енерський р-н, с. Сілець,
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
Копані присілок, вул.
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
Климіва-Легенди, 40

Львівська обл., Сокаль- Державне підприємство Міністерство енерський р-н, с. Сілець,
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
Копані присілок, вул.
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
Климіва-Легенди, 40

Ужгородське міжрайонне Державне агентство
управління водного
водних ресурсів
господарства, код за
України
ЄДРПОУ 22112707

Закарпатська обл.,
м. Берегово, проспект Геологів, 31б

Державне підприємство
«Українська геологічна
компанія», код за
ЄДРПОУ 38078094
Вбудовані приміщення літ. А загальною площею Закарпатська обл., Ір- Головне управління ста212,6 кв. м
шавський р-н, м. Ірша- тистики у Закарпатській
ва, вул. Білецька, 4/2
області, код за ЄДРПОУ
02360464

Державна служба
геології та надр
України
Державна служба
статистики України

Група інвентарних об’єктів у складі: деревоЗакарпатська обл.,
Карпатський біосферний Міністерство енеробробний цех (літ. «А») загальною площею
Рахівський р-н, с. Луги, заповідник, код за
гетики та захисту
326,59 кв. м, приміщення адмінбудинку (літ. «Б») урочище Усть-Говерла ЄДРПОУ 00276104
довкілля України
загальною площею 87,17 кв. м
Адміністративна будівля площею 512,4 кв. м.

Гараж, літер /Б-1/ загальною площею 33 кв. м

Волинська обл., Старовижівський р-н,
смт. Стара Вижівка,
вул. Привокзальна, 2
Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шептицького Митрополита
(вул. Піонерська), 18

Головне управління
статистики у Волинській
області, код за ЄДРПОУ
02359662
Західний офіс Держаудитслужби, код за ЄДРПОУ 40479801

Державна служба
статистики України
Державна аудиторська служба
України

Наказ Фонду, яким об'єкт включено до
переліку об'єктів, що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації, що
підлягають приватизації в 2020 році»

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)

Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об'єкт включено до
римувача або зберігача, Орган управління
переліку об'єктів, що підлягають приНазва об’єкта
Адреса об’єкта
код за ЄДРПОУ
ватизації (назва, дата, номер)
Гараж /Літер П-1/ загальною площею 132,2 кв. м Волинська обл.,
Західний офіс Держау- Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Луцьк, вул. Підгадитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об'єктів
єцька, 13
ЄДРПОУ 40479801
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Гараж, літер /А-1/ загальною площею 39,8 кв. м Волинська обл., смт.
Західний офіс Держау- Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Іваничі, вул. Грушевдитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об'єктів
ського (вул. РадянЄДРПОУ 40479801
України
малої приватизації, що підлягають приська), 1
ватизації в 2020 році»
Будівля адмінприміщення з гаражем «А-1» заВолинська обл., ЛюЗахідний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 28.02.2020 № 367
гальною площею 141,8 кв. м
бешівський р-н, смт
аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Любешів, вул. Бонда- України, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ренка, 71А
40479801
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля /А-1/ загальною площею Волинська обл., РоГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
203,9 кв. м
жищенський р-н, м.
статистики у Волинській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Рожище, вул. Незалеж- області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ності, 40
02359662
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Магазин № 2
Одеська обл., м. Ізмаїл, ТОВ «Мрія», код за ЄД- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Болградське шосе, 12 РПОУ 1037956
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
Одеській та Мико- малої приватизації, що підлягають прилаївській областях ватизації в 2020 році»
Пасажирський павільйон в Лузанівці
м. Одеса, пляж Лузанів- ДП «Одеський морський Міністерство інфра- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ка, 21/1
торговельний порт», код структури України «Про затвердження переліків об'єктів
за ЄДРПОУ 01125666
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Гараж
Миколаївська обл.,
Південний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Баштанський р-н, смт. жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об'єктів
Баштанка, вул. Баштан- ЄДРПОУ 40478572
України
малої приватизації, що підлягають приської Республіки, 38
ватизації в 2020 році»
Гараж
Миколаївська обл.,
Південний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Веселинівський р-н,
жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об'єктів
смт. Веселинове,
ЄДРПОУ 40478572
України
малої приватизації, що підлягають привул. Мозолевського
ватизації в 2020 році»
(Леніна), 14-а
Гараж
Миколаївська обл.,
Південний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Врадіївський р-н, смт. жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об'єктів
Врадіївка, вул. Героїв
ЄДРПОУ 40478572
України
малої приватизації, що підлягають приВрадіївщини (Леніна),
ватизації в 2020 році»
137-а
Комплекс нежитлових будівель АЗС № 2
Миколаївська обл.,
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Казанківський р-н,
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
с. Новоданилівка,
Одеській та Мико- малої приватизації, що підлягають привул. Індустріальна, 2
лаївській областях ватизації в 2020 році»
Майданчик для накопичення та тимчасового
Миколаївська обл.,
ПрАТ «Очаківське ХПП», Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
зберігання вантажів
Очаківський р-н, с. Ку- код за ЄДРПОУ 04270593 ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
цуруб, вул. ОльвійОдеській та Мико- малої приватизації, що підлягають приська, 1/15
лаївській областях ватизації в 2020 році»
Будівля санпропускника
Миколаївська обл.,
ВАТ «Снігурівське», код Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Снігурівський р-н,
за ЄДРПОУ 853046
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
м. Снігурівка, вул. ПозаОдеській та Мико- малої приватизації, що підлягають приміська, 7/1
лаївській областях ватизації в 2020 році»
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Нежитлова будівля загальною площею
Полтавська область,
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
214,7 кв. м
Карлівський р-н, с. Соділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
лона Балка, вул. БасаПолтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають прирабової, 6
ській областях
ватизації в 2020 році»
Будівля приїжджої загальною площею 37,7 кв. м Полтавська обВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ласть, Глобинський
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
р-н, с. Шушвалівка,
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають привул. Паркова, 2а
ській областях
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля (продуктовий склад) загаль- Полтавська область,
ТОВ «ім. Чапаєва», код Регіональне відНаказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ною площею 131,4 кв. м
Диканський р-н, с. Ді- за ЄДРПОУ 00845878
ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду від
брова, вул. НовоселівПолтавській та Сум- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ська, 1б
ській областях
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Склад
Полтавська область,
ТОВ «ім. Чапаєва», код Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Диканський р-н, с. Дяч- за ЄДРПОУ 00845878
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
кове, пров. ЦентральПолтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приний, 5
ській областях
ватизації в 2020 році»
Заглиблений склад
Полтавська область,
ЗАТ «Лубнимеблі», код за Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Лубни, проспект Во- ЄДРПОУ 00275042
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
лодимирський, 94
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приській областях
ватизації в 2020 році»
Погріб, літ. Ч-1
Полтавська область,
ТОВ «Полтаварибпром», Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Полтава, вул. Парти- код за ЄДРПОУ 25170795 ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
занська, 8/20
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приській областях
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля загальною площею 185 кв. м Полтавська область,
ПСП «Лозоватка», код за Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Чутівський р-н, с. Лозу- ЄДРПОУ 30748840
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
ватка, вул. Садова, 2
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приській областях
ватизації в 2020 році»
Газобалонний склад
Полтавська область,
СВК «Перемога», код за Регіональне відНаказ Фонду від 18.03.2020 № 509
Хорольський р-н, с.
ЄДРПОУ 05423113
ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду від
Клепачі, вул. ФрукПолтавській та Сум- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
това, 2є
ській областях
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля
Полтавська обл., КобеВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ляцький р-н, с. Лівобеділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
режна Сокілка, вул. СтеПолтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають припова, 26
ській областях
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля колишньої лазні
Полтавська обл., КреВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
менчуцький р-н, с. Приділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
шиб, вул. Гагаріна, 23а
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приській областях
ватизації в 2020 році»
Підвальне приміщення під будівлею контори
Полтавська обл., ПиряВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
тинський р-н, с. Віктоділення Фонду по «Про затвердження переліків об'єктів
рія, вул. Київська, 4-А
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приській областях
ватизації в 2020 році»
Група інвентарних об’єктів 47/50 частини у скла- Полтавська обл., м. Га- Головне управління Пен- Пенсійний фонд
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
ді: нежитлова будівля А1, площею 318,5 кв. м. та дяч, вул. Лохвицька, 6
сійного фонду України в України
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вбиральня Б1, площею 3,4 кв. м.
Полтавській області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 13967927
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля
Полтавська область,
СВК «Перемога», код за Регіональне відНаказ Фонду від 18.03.2020 № 509
колишнього будинку ветеранів, Літ.”А-1,а,а1”,
Хорольський р-н, с.
ЄДРПОУ 05423113
ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду від
загальною площею 192,5 кв. м; кухня, Літ.”Б-1”, Вергуни, вул. РибальПолтавській та Сум- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
загальною площею 37,8 кв. м; сарай, Літ.”В-1”, ська, 29а
ській областях
переліків об’єктів малої приватизації,
загальною площею 8,6 кв. м; погріб, Літ.”Г”, защо підлягають приватизації в 2020 році»
гальною площею 8,5 кв. м; колодязь № 1
(із змінами)
Нежитлова будівля (гараж), загальною площею Полтавська обл., Зінків- Північно-Східний офіс Державна аудиНаказ Фонду від 18.03.2020 № 509
32,3 кв. м.
ський р-н., м. Зіньків,
Держаудитслужби, код торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Першотравнева, 1а за ЄДРПОУ 40478572 України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж, загальною площею 25,8 кв. м
Полтавська обл., м.
Північно-Східний офіс Державна аудиНаказ Фонду від 18.03.2020 № 509
Миргород, вул. СороДержаудитслужби, код торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
чинська, 119, гараж 2
за ЄДРПОУ 40478572 України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля загальною площею
Сумська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
146,5 кв. м
Середино-Будський
статистики у Сумській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
р-н, м. Середина-Буда, області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Вокзальна, 8
02362227
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля гаражу (колишній склад МТС) Сумська обл., м. Ромни, ВАТ «Роменське АТП Регіональне відНаказ Фонду від 18.03.2020 № 509
вул. Сумська, 97 Д
15948», код за ЄДРПОУ ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду від
03118558
Полтавській та Сум- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ській областях
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж
Сумська обл., БілопільБілопільська районна Державна служба Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
ський район, с. Річки,
державна лікарня вете- України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. 9 Травня, 3
ринарної медицини, код безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 00704304 вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж
Сумська обл., БілопільБілопільська районна Державна служба Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
ський район, с. Вири,
державна лікарня вете- України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Кавказ, 30
ринарної медицини, код безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 00704304 вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
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Продовження додатка 3
Назва об’єкта
Нежитлова будівля (адмінбудівля) під літ. «А»

Легковий автомобіль ГАЗ 3110

Адміністративний будинок

Нежитлове приміщення

Гараж

Будівля та гараж

Адмінбудівля

Магазин-їдальня

Назва балансоут
римувача або зберігача,
Адреса об’єкта
код за ЄДРПОУ
Сумська обл., ЛебединГоловне управління
ський р-н, м. Лебедин, Державної служби Укравул. Ляшка, 28
їни з питань геодезії,
картографії та кадастру
у Сумській області, код
ЄДРПОУ 39765885
м. Суми, вул. Герасима Сумський апеляційний
Кондратьєва, 28
суд, код за ЄДРПОУ
42267878

Сумська обл., м. Біло- Головне управління Дерпілля, вул. Соборна, 11 жавної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів в
Сумській області, код за
ЄДРПОУ 40356714
Сумська обл., м. ПуГоловне управління Дертивль, вул. Кролевецьжавної служби України
ка, 70
з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів в
Сумській області, код за
ЄДРПОУ 40356714
Сумська обл., м. ПуГоловне управління Дертивль, вул. Першотрав- жавної служби України
нева, 56
з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів в
Сумській області, код за
ЄДРПОУ 40356714
Сумська обл., м. Шост- Головне управління Дерка, вул. 6-ої Гвардійжавної служби України
ської Дивізії, 1
з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів в
Сумській області, код за
ЄДРПОУ 40356714
Сумська обл., смт. Ве- Головне управління Дерлика Писарівка, вул. Не- жавної служби України
залежності, 13
з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів в
Сумській області, код за
ЄДРПОУ 40356714
Сумська область,
Відсутній
Середино-Будський
р-н, смт. ЗнобНовгородське, вул.
Тетяни Горєлової, 77

Орган управління
Державна служба
України з питань
геодезії, картографії
та кадастру
Державна судова
адміністрація
України

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Наказ Фонду, яким об'єкт включено до
переліку об'єктів, що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 648
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
Цех зварювальних робіт
Рівненська обл., ВоВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
лодимирецький р-н,
«НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об'єктів
м. Вараш, Будівельна
за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають прибаза № 1 та № 2 проватизації в 2020 році»
мислової зони, 25
Група інвентарних об’єктів у складі: Арматурний Рівненська обл., Воло- ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
цех загальною площею 2070,5 кв. м
димирецький район,
«НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об'єктів
м. Вараш, Будівельна
за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають прибаза № 1 та № 2 проватизації в 2020 році»
мислової зони, 56
Бетонний завод загальною площею 4014,3 кв. м Рівненська обл., Володимирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 58
Виробничий корпус з підготовки ремонтноРівненська обл., Волобудівельних робіт загальною площею 879,2 кв. м димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 60/2
Площадка складування конструкцій загальною
Рівненська обл., Волоплощею 24,8 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 60/1
Склад паливно-мастильних матеріалів з автоза- Рівненська обл., Волоправною станцією загальною площею 157,4 кв. м димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 53
Комплекс, майновий – деревообробний цех
Рівненська обл., Волозагальною площею 1308 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 55
Склад-навіс Б-1 загальною площею 1981,5 кв. м, Рівненська обл. ВолоЦМС генпідрядника Г-1 загальною площею
димирецький район,
1674,1 кв. м, склад матеріалів на НРБ К-1, зам. Вараш, Будівельна
гальною площею 1633 кв. м, склад Л-1 загальною база № 1 та № 2 проплощею 97,6 кв. м, туалет М-1 загальною площею мислової зони, 50
41,6 кв. м, майданчик складування матеріалів
площею 870 кв. м, відкриті складські майданчики
генпідрядника площею 6219 кв. м, майданчик
складування обладнання площею 3852 кв. м, рампа
розвантаження вагонів площею 251 кв. м
Група інвентарних об’єктів у складі: Матеріальний Рівненська обл., Воло- ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
склад ПТЕМ загальною площею 888,7 кв. м,
димирецький район,
«НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об'єктів
Цех передмонтажних робіт загальною площею
м. Вараш, Будівельна
за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають при3555,3 кв. м, Бокс стоянки машин АТЦ бази
база № 1 та № 2 проватизації в 2020 році»
ПТЕМ загальною площею 1056,3 кв. м, Газове
мислової зони, 34,
господарство бази ПТЕМ загальною площею
корп.1, 2, 3, 4
302,2 кв. м
Загальностанційний лабораторно-побутовий кор- Рівненська обл., Волопус загальною площею 1493,9 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 33
Майстерня виробничих робіт зі складом ЛЗР (лі- Рівненська обл., Волотер Б-1) загальною площею 1432,1 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 35
Склад каміння та щебеня у складі: автовагова
Рівненська обл. Воло- ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
УВТК, А-1 загальною площею 14,5 кв. м, навіс, димирецький р-н, м.
«НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об'єктів
вимощення бетонне ІІ площею 172 кв. м, ворота Вараш, Будівельна база за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають приметалеві № 1, огорожа залізобетонна № 2
№ 1 та № 2 промисловатизації в 2020 році»
вої зони, 66
Група інвентарних об’єктів у складі: контораРівненська обл., ВоВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
прохідна автогосподарства будбази загальною
лодимирецький район, «НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об'єктів
площею 435,6 кв. м, побутовий корпус автом. Вараш, Будівельна
за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають пригаража на 450 місць автогосподарства будбази база № 1 та № 2 проватизації в 2020 році»
загальною площею 4408 кв. м, пожежний
мислової зони, 48, 47
резервуар автогосподарства будбази V250 м.
куб, відкрита стоянка машин автогосподарства
будбази бетонне вимощення S=17237 кв. м, відкритий навіс автогосподарства будбази споруда
S=333,0 кв. м
Площадка укрупненої збірки та складування об- Рівненська обл., Вололаднання площею 966,6 кв. м, кабельне поле
димирецький район,
площею 3515 кв. м, площадка для збірки елек- м. Вараш, Будівельна
троосвітлювачів площею – 1217 кв. м
база № 1 та № 2 промислової зони, 41/1
Дільниця малої механізації загальною площею
Рівненська обл., Воло1311,8 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 45
Приміщення для ремонту важких машин і меха- Рівненська обл., Волонізмів, К – 1, загальною площею 1289,6 кв. м,
димирецький район,
ремонтно – механічна майстерня, К’-1, загаль- м. Вараш, Будівельна
ною площею 290,1 кв. м, ремонтно-механічна
база № 1 та № 2 промайстерня з побутовими приміщеннями, Ж – 2, мислової зони, 46
загальною площею 473,1 кв. м, блок контори
дільниці ВГМ будбази, А-1, загальною площею
312,5 кв. м, пожежний резервуар буд.бази № 1
V=100 м. куб., відкриті площадки стоянки машин
і механізмів площею 4736,9 кв. м
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Частина будівлі пожежного депо «Д-2» (в т. ч.
підвал – Пд) площею 397,6 кв. м

м. Рівне, вул. Київська, 106

Навіс з рампою літ. «у» площею 218 кв. м

м. Рівне, вул. Київська, 106

Адміністративне приміщення загальною площею Рівненська обл., Воло467,4 кв. м
димирецький р-н, смт.
Володимирець, вул. Соборна, 2
Нежитлове приміщення, гараж загальною площею 19,8 кв. м

Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт.
Володимирець, вул. Соборна, 2

Будівля адміністративна загальною площею
108 кв. м

Рівненська обл., Дубровицький р-н, м. Дубровиця, вул. Комунальна, 40

Адміністративне приміщення загальною площею Рівненська обл., Берез126,4 кв. м
нівський р-н, м. Березне, вул. Зірненська, 22а
Нежитлове приміщення, гараж, загальною площею 24,0 кв. м

Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Київська,10 б,
гараж 2

Будівля лабораторії загальною площею
599,6 кв. м

Рівненська обл., Острозький р-н, м. Острог,
вул. Сагайдачного, 49

Ветлабораторія, нежитлова будівля загальною
площею 155,3 кв. м

Рівненська обл., Костопільський р-н м.
Костопіль, вул. Рівненська, 99

Нежитлове приміщення, гараж-віварій, загальною площею 96,0 кв. м

Рівненська обл., Костопільський р-н м.
Костопіль, вул. Рівненська, 99

Будівля ветеринарної лабораторії загальною
площею 260,9 кв. м у складі: А-1-ветеринарна
лабораторія, В-1-гараж

Рівненська обл., Радивилівський р-н, м. Радивилів, вул. Тиха, 86

Частина будівлі ветлікарні загальною площею
121,2 кв. м

Рівненська обл.,
Радивилівський р-н,
с. Козин, вул. Берестецька, 68

Частина будівлі дільничної ветлікарні загальною
площею 156,7 кв. м

Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Острів, вул. Молодіжна, 34

Частина будівлі ветеринарної дільниці загальною Рівненська обл., Радиплощею 79,0 кв. м
вилівський р-н, с. Немирівка, вул. Лісова, 29

Будівля Цепцевицької ветдільниці загальною
площею 110,9 кв. м, у складі: ветдільниця «А-1»
з прибудовою «а», сарай «Б», сарай «б», вбиральня «Г», колодязь «К»

Рівненська область,
Сарненський р-н, с.
Цепцевичі, вул. Центральна, 188

Назва балансоут
римувача або зберігача, Орган управління
код за ЄДРПОУ
ДП НВО «ПотенціалРегіональне відЕко», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду
22555721
по Рівненській та
Житомирській областях
ДП НВО «ПотенціалРегіональне відЕко», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду
22555721
по Рівненській та
Житомирській областях
Головне управління Дер- Державна служба
жпродспоживслужби в
України з питань
Рівненській області, код безпечності харчоза ЄДРПОУ 40309748
вих продуктів та захисту споживачів
Головне управління Дер- Державна служба
жпродспоживслужби в
України з питань
Рівненській області, код безпечності харчоза ЄДРПОУ 40309748
вих продуктів та захисту споживачів
Головне управління Дер- Державна служба
жпродспоживслужби в
України з питань
Рівненській області, код безпечності харчоза ЄДРПОУ 40309748
вих продуктів та захисту споживачів
Головне управління Дер- Державна служба
жпродспоживслужби в
України з питань
Рівненській області, код безпечності харчоза ЄДРПОУ 40309748
вих продуктів та захисту споживачів
Головне управління Дер- Державна служба
жпродспоживслужби в
України з питань
Рівненській області, код безпечності харчоза ЄДРПОУ 40309748
вих продуктів та захисту споживачів
Острозька районна дер- Державна служба
жавна лікарня ветериУкраїни з питань
нарної медицини, код за безпечності харчоЄДРПОУ 00703776
вих продуктів та захисту споживачів
Костопільська районна Державна служба
державна лікарня вете- України з питань
ринарної медицини, код безпечності харчоза ЄДРПОУ 26299380
вих продуктів та захисту споживачів
Костопільська районна Державна служба
державна лікарня вете- України з питань
ринарної медицини, код безпечності харчоза ЄДРПОУ 26299380
вих продуктів та захисту споживачів
Радивилівська районна Державна служба
державна лікарня вете- України з питань
ринарної медицини, код безпечності харчоза ЄДРПОУ 00703753
вих продуктів та захисту споживачів
Радивилівська районна Державна служба
державна лікарня вете- України з питань
ринарної медицини код безпечності харчоза ЄДРПОУ 00703753
вих продуктів та захисту споживачів
Радивилівська районна Державна служба
державна лікарня вете- України з питань
ринарної медицини, код безпечності харчоза ЄДРПОУ 00703753
вих продуктів та захисту споживачів
Радивилівська районна Державна служба
державна лікарня вете- України з питань
ринарної медицини, код безпечності харчоза ЄДРПОУ 00703753
вих продуктів та захисту споживачів
Сарненська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00703894

Нежитлове приміщення «Дільниця ветеринарної Рівненська область,
медицини» загальною площею 82,4 кв. м, у скла- Млинівський район,
ді сарай, погріб
с. Смордва, вул. Кіпрачівка, 9

Млинівська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00703859

Металеві склади: Ж-1 площею 198,3 кв. м; З-1
площею 227, 5 кв. м

м. Рівне, вул. Київська, 106

ДП НВО «ПотенціалЕко», код за ЄДРПОУ
22555721

Будівля гаража загальною площею 33,1 кв. м

Рівненська обл., Млинівський р-н, смт. Млинів, вул. Кірися Олексія
(17 Вересня), 10а/1

Управління західного
офісу Держаудитслужби
в Рівненській області,
код за ЄДРПОУ 40479801

Нежитлове приміщення, гараж загальною площею 25,6 кв. м

Рівненська обл., Березнівський р-н, м.
Березне, вул. Київська,
9а/12

Управління західного
офісу Держаудитслужби
в Рівненській області,
код за ЄДРПОУ 40479801

Нежитлове приміщення, адмінприміщення загальною площею 79,4 кв. м

Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт.
Зарічне, вул. Лесі
Українки, 6

Управління західного
офісу Держаудитслужби
в Рівненській області,
код за ЄДРПОУ 40479801

Нежитлова будівля, будівля управління статистики

Рівненська обл.,
Здолбунівський р-н,
м. Здолбунів, вул. Пушкіна, 44

Головне управління
статистики у Рівненській
області, код за ЄДРПОУ
02362061

Приміщення будівлі цеху контрольноЖитомирська обл.,
вимірювальних приладів і автоматики загальною м. Житомир, вул. Проплощею 860,2 кв. м.
мислова, 1/154

Головне управління
Держпродспоживслужби
в Житомирській області,
код ЄДРПОУ 40346926

Адмінприміщення загальною площею 37,9 кв. м

Житомирська обл., Бру- Брусилівська районна
силівський р-н, с. Хому- державна лікарня вететець, вул. Чапаєва, 4
ринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 13568305

Пункт ветеринарної дільниці, нежитлова будівля
загальною площею 62,4 кв. м

Житомирська обл.,
Коростенський р-н,
с. Сушки, вул. Центральна, 35

Коростенська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 13568305

Нежитлові будівлі, а саме: лабораторний корпус
з прибудовами загальною площею 519,0 кв. м,
віварій загальною площею 124,1 кв. м, лабораторія загальною площею 95,9 кв. м, гараж,
котельня 363,3 кв. м
Нежитлова будівля Народицької районної державної лікарні ветеринарної медицини, а саме:
пункт ветеринарної медицини з прибудовою
загальною площею 68,2 кв. м, господарська будівля загальною площею 48,2 кв. м
Нежитлові будівлі загальною площею
155,2 кв. м, а саме: будівлі дільничної лікарні
та гаража

Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Л.
Толстого, 11

Коростенська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 13568305

Житомирська обл., На- Народицька районна
родицький р-н, с. Одру- державна лікарня ветеби, вул. Гребля, 2а
ринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00698644
Житомирська обл.,
Новоград-Волинський
р-н, с. Кам’янка,
вул. Лісова, 33

Новоград-Волинська районна державна лікарня
ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ 00698650

Нежитлова будівля дільничної лікарні ветериЖитомирська обл.,
нарної медицини загальною площею 119,7 кв. м Новоград-Волинський
та два сараї
р-н, с. Таращанка,
вул. Волі, 21

Новоград-Волинська районна державна лікарня
ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ 00698650

Будівля дільничної лікарні ветеринарної медици- Житомирська обл.,
ни загальною площею 148,8 кв. м, сарай літ. «Б», Радомишльський р-н,
конюшня літ. «В», гараж літ. «Г», уборна літ. «У» с. Чайківка, вул. Зарічка, 21

Радомишльська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00698590

№ 26 (1306)

Продовження додатка 3

Наказ Фонду, яким об'єкт включено до
переліку об'єктів, що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля дільничної лікарні ветеринарної медици- Житомирська обл.,
ни загальною площею 85,1 кв. м
Радомишльський р-н,
с. Заньки, вул. Цвіточна, 1

Назва балансоут
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Радомишльська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00698590

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля дільничної лікарні ветеринарної медици- Житомирська обл.,
ни загальною площею 106,8 кв. м
Радомишльський р-н,
с. Забілоччя, вул. Центральна, 7

Радомишльська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00698590

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля Романівської районної державної лікарні ветеринарної медицини літ. А-1 площею
118,2 кв. м., сарай літ.Б-1 площею 37,0 кв. м.

Романівська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00698472

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення (частина будівлі) загаль- Житомирська обл., Чуд- Чуднівська районна дерною площею 56,8 кв. м, погріб літ. «Б-1», сарай нівський р-н, с. Кілки, жавна лікарня ветериліт. «Г-1» (частина будівлі сараю)
вул. Садова, 6
нарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00698188

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Станція знезалізнення води з двома артсвердловинами

Назва об’єкта

Будівля котельні
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Регіональне відНаказ Фонду від 28.02.2020 № 367
ділення Фонду
«Про внесення змін до наказу Фонду від
по Рівненській та
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Житомирській об- переліків об'єктів малої приватизації,
ластях
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Державна аудиНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Державна аудиНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Державна аудиНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Державна служба Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів

Адреса об’єкта

Житомирська обл.,
Романівський р-н,
с. Вільха, вул. Миропільська, 8

м. Житомир, вул. Покровська, 239-в

Басейнове управління
водних ресурсів річки
Прип’ять, код за ЄДРПОУ 01038766
Олевське міжрайонне управління водного
господарства, код за
ЄДРПОУ 01033852
Пулинське міжрайонне
управління водного
господарства, код за
ЄДРПОУ 05579849
Житомирське міжрайонне управління водного
господарства, код за
ЄДРПОУ 01033869

Житомирська обл.,
Ємільчинський р-н, смт.
Ємільчине, вул. Незалежності, 122В
Нежитлові приміщення адмінбудинку
Житомирська обл.,
Романівський р-н, смт.
Романів, вул. Небесної
Сотні, 1
Майновий комплекс господарських споруд
Житомирська обл.,
Черняхівської експлуатаційної дільниці Житомир- Черняхівський р-н, смт.
ського міжрайонного управління водного госпо- Черняхів, вул. Індустрідарства у складі: свинарник, конюшня, погріб,
альна, 21а
колодязь, огорожа
Будівля Управління статистики України загальною Житомирська обл.,
Головне управління стаплощею 873,5 кв. м
м. Бердичів, вул. Євро- тистики у Житомирській
пейська, 19/10
області, код за ЄДРПОУ
02360412
Будівля колишнього дитячого садка загальною
Житомирська обл., Чуд- ВАТ «Суслівське», код за
площею 172,3 кв. м
нівський р-н, с. Суслів- ЄДРПОУ 00845981
ка, вул. Центральна, 10

Наказ Фонду, яким об'єкт включено до
переліку об'єктів, що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об'єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об'єктів
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об'єктів
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об'єктів
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об'єктів
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Орган управління

Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
статистики України «Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
державного майна малої приватизації, що підлягають приУкраїни по Рівнен- ватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Будівля колишнього дитячого садка загальною
Житомирська обл., Лу- ТОВ «Дивлинське», код Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 234,0 кв. м
гинський р-н, с. Вели- за ЄДРПОУ 5418595
ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
кий Дивлин, вул. Цендержавного майна малої приватизації, що підлягають притральна, 54-А
України по Рівнен- ватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Будівля колишнього дитячого садка загальною
Житомирська обл.,
ПрАТ «Фірма «Житоми- Регіональне відНаказ Фонду від 18.03.2020 № 509
площею 2511,5 кв. м
Андрушівський р-н, с. рінвест», код за ЄДРПОУ ділення Фонду
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Івниця, вул. Миру, 6-А 01272640
по Рівненській та
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Житомирській об- переліків об’єктів малої приватизації,
ластях
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Газові ємності (2 шт.)
Житомирська обл.,
ТДВ «Ігнатпільський
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Овруцький р-н, с. Руд- кар’єр», код за ЄДРПОУ ділення Фонду
«Про затвердження переліків об'єктів
ня, вул. Робітнича, 10 01374547
державного майна малої приватизації, що підлягають приУкраїни по Рівнен- ватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Будинок торгового центру
Житомирська обл.,
Державне підприємство Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
Хорошівський р-н, смт. «Українська геологічна
геології та надр
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Нова Борова, вул. Пуш- компанія», код за ЄДУкраїни
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
кіна, 153
РПОУ 38078094
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлове приміщення загальною площею
Житомирська обл., м. Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
731,4 кв. м
Коростень, вул. Коро- тистики у Житомирській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
туна, 1
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360412
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлові будівлі Ємільчинського управління
Житомирська обл.,
Олевське міжрайонДержавне агентство Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
водного господарства
Ємільчинський р-н, смт не управління водного
водних ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Яблунець, вул. Героїв
господарства, код за
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
України, 80
ЄДРПОУ 01033852
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлові будівлі Ємільчинського управління
Житомирська обл.,
Олевське міжрайонДержавне агентство Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
водного господарства
Ємільчинський р-н, с. не управління водного
водних ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Миколаївка, вул. Шев- господарства, код за
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ченка, 33
ЄДРПОУ 01033852
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Підземний поверх складального корпусу
Житомирська обл.,
ПрАТ «Електровимірю- Регіональне відНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
м. Житомир, майдан
вач», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Перемоги, 10
00226098
по Рівненській та
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Житомирській об- переліків об'єктів малої приватизації,
ластях
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Адміністративна будівля (літ. А-1) загальною
Харківська область,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 277,3 кв. м та гараж (літ. Б) загальною м. Красноград, вул. Бє- статистики у Харківській статистики
«Про затвердження переліків об'єктів
площею 24,8 кв. м
льовська (Леніна), 83
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при02362629
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею Харківська обл., ЗаГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
227,2 кв. м
чепилівський р-н, смт. статистики у Харківській статистики
«Про затвердження переліків об'єктів
Зачепилівка, вул. Цен- області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають притральна (Радянська), 21 02362629
ватизації в 2020 році»
Адміністративне приміщення загальною площею Харківська обл., ВовГоловне управління
32,4 кв. м
чанський р-н, м. Вов- статистики у Харківській
чанськ, вул. Гагаріна, 9 області, код за ЄДРПОУ
02362629
Гараж літ. «А-1» загальною площею 59,8 кв. м
Харківська обл., БарГоловне управління
вінківський р-н, м. Бар- статистики у Харківській
вінкове, вул. Освіти
області, код за ЄДРПОУ
(50 років Радянської
02362629
України), 17
Гараж з прибудовою літ. Б загальною площею
Харківська обл., Зміїв- Головне управління
56,1 кв. м
ський р-н, м. Зміїв, вул. статистики у Харківській
Адміністративна, 25
області, код за ЄДРПОУ
02362629

Державна служба
статистики
Державна служба
статистики

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля загальною площею
Харківська обл., м.
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
380 кв. м.
Ізюм, вул. Старопошто- статистики у Харківській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ва, 39 г
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362629
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля під літ. «А-2» загальною пло- Харківська обл., м.
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
щею 440,3 кв. м
Первомайськ, вул. Со- статистики у Харківській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
борна, 7
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362629
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля (їдальня) з майном
Харківська обл., НоПрАТ «Новоселівський
Регіональне відНаказ Фонду від 05.06.2020 № 971
воводолазький р-н,
гірничо-збагачувальний ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду від
с. Новоселівка, вул.
комбінат», код за
Харківській, Доне- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Піщана, 2
ЄДРПОУ 30773938
цькій та Луганській переліків об'єктів малої приватизації,
областях
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля загальною площею 83,9 кв. м Донецька обл., Ніколь- ДП «Центр державного Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ський р-н, смт Ніколь- земельного кадастру»,
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ське, вул. Паркова, 68а код за ЄДРПОУ
геодезії, картографії 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
21616582
та кадастру
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля (колишня котельна)
Луганська обл., ПоПАТ «Лисичанська
Регіональне відНаказ Фонду від 28.02.2020 № 367
паснянський р-н, сщ.
птахофабрика», код за
ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду від
Лисичанський, вул.
ЄДРПОУ 00851459
Харківській, Доне- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Молодіжна, 11
цькій та Луганській переліків об'єктів малої приватизації,
областях
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)


15 червня 2020 року

8

відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва балансоут
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Міська державна лікарня
ветеринарної медицини
в м. Лисичанську, код за
ЄДРПОУ 00710368

Наказ Фонду, яким об'єкт включено до
переліку об'єктів, що підлягають приНазва об’єкта
Адреса об’єкта
Орган управління
ватизації (назва, дата, номер)
Будівля загальною площею 104,2 кв. м
Луганська обл., м. ЛиДержавна служба Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
сичанськ, вул. КольцоУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ва, 71 а
безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вих продуктів та за- переліків об'єктів малої приватизації, що
хисту споживачів
підлягають приватизації в 2020 році»
Адміністративне приміщення загальною площею Луганська обл., НоГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
210 кв. м
вопсковський р-н, смт. статистики у Луганській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Новопсков, вул. Україн- області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ська, 21
02359834
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля загальною площею 289,4 кв. м
Луганська обл., БілоДП «Центр державного Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
куракинський р-н, смт земельного кадаУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Білокуракине, вул. Ісстру», код за ЄДРПОУ
геодезії, картографії 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
торична, 85
21616582
та кадастру
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Частина триповерхової будівлі
Луганська обл., м.
Територіальне управДержавна судова
Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
Лисичанськ, вул. К.
ління Державної судової адміністрація
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Маркса, 151
адміністрації України в
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Луганській області, код
переліків об'єктів малої приватизації,
за ЄДРПОУ 26297948
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Будівля вузла зв’язку з будівлями та спорудами Херсонська обУправління Північно
Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ласть, смт. Каланчак,
-Кримського каналу, код водних ресурсів
«Про затвердження переліків об'єктів
вул. Українська, 4б
за ЄДРПОУ 01034656
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Будівля вузла зв’язку з будівлями та спорудами Херсонська область,
Управління ПівнічноДержавне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
с. Брилівка, вул. Пер- Кримського каналу, код водних ресурсів
«Про затвердження переліків об'єктів
шотравнева, 58
за ЄДРПОУ 01034656
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Територія складів другої групи, а саме: склад
Херсонська обл., Біло- Херсонська філія ДерМіністерство
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
(літ.1А) площею забудови 380,1 кв. м, склад (літ. зерський р-н, смт.
жавного підприємства
інфраструктури
«Про затвердження переліків об'єктів
2Д ) площею забудови 19,0 кв. м, склад (літ.3Е) Кізомис, вул. Набереж- «Адміністрація морських України
малої приватизації, що підлягають приплощею забудови 8,8 кв. м, будівля охорони (літ. на, б/н
портів України», код за
ватизації в 2020 році»
4Г) площею забудови 31,6 кв. м., туалет (літ.
ЄДРПОУ 38728533
5Ж) площею 2,2 кв. м, навіс (літ.6Б) площею
164, кв. м, навіс (літ.7В) площею 164,7 кв. м,
огорожа 1, 2, 3 (№ 8)
Тепличне господарство
Херсонська область,
Херсонська філія ДерМіністерство інфра- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Голопристанський р-н, жавного підприємства
структури України «Про затвердження переліків об'єктів
м. Гола Пристань
«Адміністрація морських
малої приватизації, що підлягають припортів України», код за
ватизації в 2020 році»
ЄДРПОУ 38728533
Будівля складу цивільної оборони
м. Херсон, БериславТовариство з додатковою Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ське шосе, 44а
відповідальністю «Хер- ділення Фонду в
«Про затвердження переліків об'єктів
сонське АТП-16563», код Херсонській обмалої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 3119026
ласті, Автономній
ватизації в 2020 році»
Республіці Крим та
м. Севастополі
Внутрішньозаводські залізничні колії
Херсонська обл.,
Відкрите акціонерне
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Каховка, Чаплинське товариство «Каховка»,
ділення Фонду в
«Про затвердження переліків об'єктів
шосе, 7
код за ЄДРПОУ 1033504 Херсонській обмалої приватизації, що підлягають при(припинено)
ласті, Автономній
ватизації в 2020 році»
Республіці Крим та
м. Севастополі
Будівля недіючої районної електричної підстанції м. Херсон, вул. Михай- ВАТ «Херсонський кон- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
лівська (Петренка), 7
сервний завод дитячого ділення Фонду в
«Про затвердження переліків об'єктів
харчування ім. 8 БеХерсонській обмалої приватизації, що підлягають прирезня», код за ЄДРПОУ ласті, Автономній
ватизації в 2020 році»
5529573 (припинено)
Республіці Крим та
м. Севастополі
Котельня
Херсонська обл., м.
ПАТ «ХерсонрибРегіональне відНаказ Фонду від 28.02.2020 № 367
Олешки, вул. Богдана госп», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду в
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Хмельницького, буді00476790,
Херсонській об28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вельна дільниця
ласті, Автономній
переліків об'єктів малої приватизації,
Республіці Крим та що підлягають приватизації в 2020 році»
м. Севастополі
(із змінами)
Будівля контори Ново-Олексіївського лісХерсонська обл., смт. ДП «Скадовське дослідне Державна агентство Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
ництва Скадовського державного лісоЛазурне, вул. Металісомисливське госпо- лісових ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
мисливського господарства (реєстровий
лургів, 2
дарство», код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
№00993225.3.АААДГЕ088) у складі: адмінбудівля
00993225
переліків об'єктів малої приватизації,
(літ. А, а, а1, а2) площею 116,3 кв. м; сарай (літ.
що підлягають приватизації в 2020 році»
Б);сарай (літ. В); душ (літ. Г); туалет (літ. Ж);
(із змінами)
туалет (літ. Д); гараж (літ. З); водопровід (№ 1,
№ 2); огорожа № 3; хвіртка №4; вимощення 1
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Окреме майно – вбудоване нежитлове прим. Київ, вул. Івана
ДП «Еко», код за ЄДРПОУ Міністерство роз- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
міщення громадського призначення загальною Кудрі, 43
32309722
витку економіки,
«Про затвердження переліків об'єктів
площею 85,0 кв. м
торгівлі та сільсько- малої приватизації, що підлягають приго господарства
ватизації в 2020 році»
України
Частина нежитлових приміщень корпусу № 7
м. Київ, вул. МосковДержавне підприємство Державне космічне Наказ Фонду від 18.02.2020 № 290
загальною площею 2761,6 кв. м
ська, 8
Завод «Арсенал», код за агентство України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ЄДРПОУ 14310520
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Частина приміщень виробничих майстерень
м. Київ, вул. МосковДержавне підприємство Державна космічне Наказ Фонду від 13.04.2020 № 648
корпусу 1 першого поверху та підвалу загальною ська, 8
завод «Арсенал», код
агентство України «Про внесення змін до наказу Фонду від
площею 5245,6 кв. м
ЄДРПОУ 14310520
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Апарат Фонду
Будівля готелю «Світязь» загальною площею
Волинська обл.,
ДП «Управління справа- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
7896,4 кв. м
м. Луцьк, вул. Набеми Фонду державного
«Про затвердження переліків об'єктів
режна, 4
майна України», код за
малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 39950170
ватизації в 2020 році»
Вбудовано-прибудоване приміщення загальною Волинська обл.,
ДП «Управління справа- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 656,6 кв. м
м. Луцьк, проспект пре- ми Фонду державного
«Про затвердження переліків об'єктів
зидента Грушевськомайна України», код за
малої приватизації, що підлягають приго, 33
ЄДРПОУ 39950170
ватизації в 2020 році»
Будівля готелю «Лісова пісня» загальною площею Волинська обл., м. Ко- ДП «Управління справа- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
5774,7 кв. м
вель, бульвар Лесі
ми Фонду державного
«Про затвердження переліків об'єктів
Українки, 12
майна України», код за
малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 39950170
ватизації в 2020 році»

Додаток 8
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 05.06.2020 № 971)

ПЕРЕЛІК
окремого майна, приватизацію якого розпочато в 2018 – 2019 роках
Назва балансоутримувача
Адреса об’єкта
Орган управління
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
Прохідна загальною площею 72,1 кв. м
Вінницька обл., м. Туль- ТОВ «Тульчинський консервний
Регіональне відділення Фонду по
чин, вул. Заводська, 2 А завод», код за ЄДРПОУ 33414908
Вінницькій та Хмельницькій областях
Адміністративний корпус загальною площею 1974,2 кв. м
Вінницька обл., м. Туль- ТОВ «Тульчинський консервний
Регіональне відділення Фонду по
чин, вул. Заводська, 2 Б завод», код за ЄДРПОУ 33414908
Вінницькій та Хмельницькій областях
Будівля колишнього клубу загальною площею 210,1 кв. м
Вінницька обл., м. Туль- ТОВ «Тульчинський консервний
Регіональне відділення Фонду по
чин, вул. Заводська, 2 В завод», код за ЄДРПОУ 33414908
Вінницькій та Хмельницькій областях
Металева ємність 400 куб. м
Вінницька обл., м. Туль- ТОВ «Тульчинський консервний
Регіональне відділення Фонду по
чин, вул. Заводська, 2 г завод», код за ЄДРПОУ 33414908
Вінницькій та Хмельницькій областях
Нежитлова будівля для продуктів загальною площею
Вінницька обл., ТеВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
87,5 кв. м; ВАТ «Удицький цукровий завод»
плицький р-н, с. Удич,
Вінницькій та Хмельницькій областях
вул. 1-го Травня, 2а
Будинок тваринника площею 90,6 кв. м, що не увійшов до Вінницька обл., Іллінець- ТОВ «Шанс», код за ЄДРПОУ 20119134 Регіональне відділення Фонду по
статутного капіталу СВАТ «Садовод»
кий р-н, с. Криштопівка,
Вінницькій та Хмельницькій областях
вул. Жовтнева, 11б
Будівля лазні загальною площею 55,6 кв. м, що не увійшла Вінницька обл., ЛітинВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна»
ський р-н, с. Літинські
Вінницькій та Хмельницькій областях
Хутори, вул. Б. Варави, 1а
Центральний склад-навіс № 2 літ. В загальною площею
Вінницька обл., м. ЛадиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
424,1 кв. м, який не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ла- жин, вул. Промислова, 9б
Вінницькій та Хмельницькій областях
дижинське ЕМПЗ № 9», код за ЄДРПОУ 00121790
Будівля гаражів літ. Г загальною площею 287,1 кв. м з огля- Вінницька обл., м.
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Відовою ямою літ. Г/я, які не увійшли до статутного капіталу Ладижин, вул. Промиснницькій та Хмельницькій областях
ВАТ «Ладижинське електромонтажне підприємство № 9
лова, 9 А
«ЕПЗМ», код за ЄДРПОУ 00121790
Майстерня МЗМ літ. Д загальною площею 432,5 кв. м зі
Вінницька обл., м.
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Вісходами літ.д, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ
Ладижин, вул. Промиснницькій та Хмельницькій областях
«Ладижинське електромонтажне підприємство № 9 «ЕПЗМ», лова, 9 В
код за ЄДРПОУ 00121790
Назва об’єкта

15 червня 2020 року

Продовження додатка 8
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Водонапірна башта «Рожновського» літ. № 1, сходи літ.
№ 2, приямок літ. № 3

Вінницька обл., Тульчинський р-н, сщ/рада
Кирнасівка, «Набережне»
урочище, 1А
Приміщення дизельної літ. Д, загальною площею 22,3 кв. м Вінницька обл., Тульчинський р-н, с/рада Клебанська, «Федьківське»
урочище, 1А
Будівля лазні літ. А площею 50,8 кв. м
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Громадське,
вул. Ковпака, 4а
Будівля прохідної літ. А загальною площею 114,1 кв. м.
м. Вінниця, вул. Гонти, 30
Приміщення лазні з № 2-1 по № 2-7 загальною площею
50,0 кв. м в будівлі літ. «З, З1, з», що не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Комсомольське», код за ЄДРПОУ 05527692
Приміщення їдальні загальною площею 391,4 кв. м в будівлі
торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на І поверсі
з № 14 по № 33 площею 379,3 кв. м; підвал № 1 площею
12,1 кв. м, вхідний майданчик а, що не увійшли до статутного
капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ
00371742
Приміщення побуткомбінату загальною площею 261,4 кв. м
в будівлі торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на
І поверсі з № 34 по № 39 площею 139,4 кв. м; на ІІ поверсі
з № 40 по № 52 площею 122,0 кв. м, вхідні майданчики
а2, а4, сходи а3, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ
«Ободівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371742
Нежитлове вбудоване приміщення № 58 площею 25,3 кв. м
на 1 поверсі двоповерхової адміністративної будівлі, що не
увійшло до статутного капіталу ЗАТ Вінницький кущовий
інформаційно-обчислювальний центр, код за ЄДРПОУ 5521867
Будівля лазні загальною площею 99,8 кв. м
Будівля лазні загальною площею 174,7 кв. м, що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Скоморошівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371771
Будівля лазні (літ. А, А1, а) та будівля пральні (літ. Б), що не
увійшли до статутного капіталу ВАТ «Завод «Автоелектроапаратура», код за ЄДРПОУ 00232489
Лінія електромереж, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Вінницьке АТП – 10555»
Приміщення № 7-1 площею 17,1 кв. м на третьому поверсі
виробничого корпусу літ. Т (В)
Нежитлове вбудоване приміщення, гараж № 1, літ. А, загальною площею 41,8 кв. м з оглядовою ямою літ. а
Будівля лазні літ. «А», тамбур літ. «а», загальною площею
178,3 кв. м з ґанком літ. «а1»
Нежитлова будівля – Річковий вокзал літ. «А», «А1», загальною площею 455,6 кв. м, крім підпірної стінки № 2 із
сходами № 1
Нежитлова будівля майстерні літ. «А», загальною площею
125,4 кв. м, з добудовами літ. «а», літ. «а1», ґанком літ. «а2»
Погріб літера «Б-1», загальною площею 39,7 кв. м
Погріб літера «В-1», загальною площею 39,1 кв. м.
Погріб, загальною площею 113,8 кв. м
Будівля виробничих приміщень літ. «Б» площею 33,9 кв. м,
пожежний резервуар, зливна каналізація

Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Садове,
вул. Бригадна, 7
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова
Ободівка, вул. Призаводська, 24д

Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код за ЄДРПОУ
СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», Регіональне відділення Фонду по
код за ЄДРПОУ 05413994
Вінницькій та Хмельницькій областях
СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», Регіональне відділення Фонду по
код за ЄДРПОУ 05413994
Вінницькій та Хмельницькій областях
ПрАТ «Племзавод «Літинський», код за Регіональне відділення Фонду по
ЄДРПОУ 00846180
Вінницькій та Хмельницькій областях
ПрАТ «Будмаш», код за ЄДРПОУ
1267863
ТОВ «Агромир і Ко», код за ЄДРПОУ
05527692

Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях
Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

Новоободівська сільська рада, код за Регіональне відділення Фонду по
ЄДРПОУ 4331099
Вінницькій та Хмельницькій областях

Вінницька обл., ТросНовоободівська сільська рада, код за Регіональне відділення Фонду по
тянецький р-н, с. Нова
ЄДРПОУ 4331099
Вінницькій та Хмельницькій областях
Ободівка, вул. Призаводська, 24д
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Іванівці,
вул. Слобідська, 30
Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Скоморошки, вул. Центральна, 12а
Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Сутиски,
вул. Зарічна, 38
м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10Б
м. Вінниця, вул. 600річчя, 25
Вінницька обл., Барський
р-н, м. Бар, вул. Героїв
Майдану, 20, гараж № 1
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Дерешова, вул. Березова, 8
Вінницька обл.,
м. Могилів-Подільський,
вул. Київська, 2/2
Вінницька обл.,
м. Могилів-Подільський,
вул. Острівська, 38
Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів,
вул. Автопарківська, 8
Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів,
вул. Автопарківська, 8
Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів,
вул. І.Франка, 33
м. Хмельницький,
вул. Ярослава Мудрого, 11

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

Тесівська сільська рада Літинського
району Вінницької області, код за
ЄДРПОУ 04326490
Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

Дочірнє підприємство ВАТ «Завод
«Автоелектроапаратура», код за
ЄДРПОУ 34447269
ТОВ «Вінницяпроморенда», код за
ЄДРПОУ 42042741
ТОВ «Вінницький оптико-механічний
завод», код за ЄДРПОУ 23062707
Управління державної казначейської
служби України у Барському районі Він
ницької області, код за ЄДРПОУ 38027888
Дерешівська сільська рада Мурованокуриловецького району Вінницької області, код за ЄДРПОУ 20092228 (зберігач)
Державне підприємство «Адміністрація річкових портів», код за ЄДРПОУ
33404067
Державне підприємство «Адміністрація річкових портів», код за ЄДРПОУ
33404067
Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях
Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях
Державна казначейська служба
України
Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях
Міністерство інфраструктури
України
Міністерство інфраструктури
України
Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

ВАТ «Летичівський агрегатний завод», Регіональне відділення Фонду по
код за ЄДРПОУ 901683
Вінницькій та Хмельницькій областях

Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресурХмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
05446893
Гараж загальною площею 18,0 кв. м
м. Хмельницький,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресурвул. Ярослава Мудрого, 11 Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
05446893
Гараж загальною площею 32,0 кв. м
м. Хмельницький,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресурвул. Ярослава Мудрого, 11 Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
05446893
Будівля виробничих приміщень літ. «З-1» загальною плом. Хмельницький,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресурщею 416,2 кв. м
вул. Юхима Сіцінського, 49 Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
05446893
Будівлі виробничих приміщень літ. «Г-1», «Д-2», «Е-1» зам. Хмельницький,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресургальною площею 718,7 кв. м
вул. Юхима Сіцінського, 49 Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
05446893
Будівля складу для матеріалів літ. «В-1» загальною площею Хмельницька обл.,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресур15,0 кв. м
м. Старокостянтинів,
Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
вул. Івана Франка, 53
05446893
Будівля ремонтної майстерні літ. «Г-1» загальною площею Хмельницька обл.,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресур751,2 кв. м
м. Старокостянтинів,
Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
вул. Івана Франка, 53
05446893
Будівля складу для матеріалів літ. «Д-1» загальною площею Хмельницька обл.,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресур40,9 кв. м
м. Старокостянтинів,
Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
вул. Івана Франка, 53
05446893
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 409,5 кв. м Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський металургійний ком- Регіональне відділення Фонду по
м. Кам’янське, вул. Со- бінат», код за ЄДРПОУ 05393043
Дніпропетровській, Запорізькій та
борна, 3А
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 (будівля магазину № 15) загаль- Дніпропетровська обл., ПрАТ «Північний гірничоРегіональне відділення Фонду по
ною площею 291,9 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Чер- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
касова, 86
ЄДРПОУ 00191023
Кіровоградській областях
Будівля магазину, літ. А-1, загальною площею 49,5 кв. м
м. Дніпро, вул. СнігоКП «Комбінат виробничих підприРегіональне відділення Фонду по
ва, 9Д
ємств», код за ЄДРПОУ 01373246
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Будівля медпункту № 68 загальною площею 102,6 кв. м
м. Дніпро, вул. ПовіКП «Комбінат виробничих підприРегіональне відділення Фонду по
тряна, 5
ємств», код за ЄДРПОУ 01373246
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ м. Дніпро, вул. Будівель- АТ «Дніпровський машинобудівний за- Регіональне відділення Фонду по
1
2
літ. С-2, загальною площею 1486,6 кв. м, сходи літ. с, с , с , ників, 34
вод», код за ЄДРПОУ 14313332
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ
літ. С I-1, загальною площею 16,8 кв. м, приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇІ-1, СЇІІ-1, СЇІІІ-1, загальною
площею літ. 531,9 кв. м, навіс літ. СЇІV-1, склад літ.СЖ-1,
загальною площею 176,0 кв. м, ґанок літ. с ж, 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-4) загальною площею 1849,7 кв. м Дніпропетровська обл., ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
з огорожею та замощенням
м. Кривий Ріг, вул. Бірю- 00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
зова, 2А
Кіровоградській областях
Будівля овочесховища літ. А-1, з прибудовами – літ. А’-1, м. Дніпро, просп. Свобо- ПрАТ «Дніпровський металургійний за- Регіональне відділення Фонду по
2
А -2, загальною площею 1083,4 кв. м, вентшахтою літ. а’-1, ди, 187Б
вод», код за ЄДРПОУ 05393056
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ґанком літ. а, навісами – літ. А’, Б, воротами – № 1, № 2
Будівля їдальні № 16 на 100 місць загальною площею
Дніпропетровська обл., ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по
1046,7 кв. м, сарай їдальні № 16 літ. Б площею основи
м. Кривий Ріг, вул. Пере- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
25,6 кв. м
яславська, 2б
ЄДРПОУ 00191000
Кіровоградській областях
Будівля їдальні № 15 на 100 місць загальною площею
Дніпропетровська обл., ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по
556,6 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Ши- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
роківське шосе, 148а
ЄДРПОУ 00191000
Кіровоградській областях
Частина будівлі – А загальною площею 217,8 кв. м, будів- Дніпропетровська обл., Головне управління статистики у Дні- Державна служба статистики
лі – Б, б, В, Г, Д, огорожа № 1-2
м. Павлоград, вул. Допропетровській області
України
бролюбова, 9 а
Гараж цегляний загальною площею 33,0 кв. м
Дніпропетровська обл., Головне управління статистики у Дні- Державна служба статистики
м. Марганець, вул. Сапропетровській області
України
дова, 9
9 одиниць автотранспортних засобів у складі: ЗІЛ-157 д/н 87-94 м. Дніпро вул. БерегоТДВ «Дніпропетровське АТП 11228»
Регіональне відділення Фонду по
ДНЗ (інв. № 110002); ЗІЛ-157 д/н 87-95 ДНЗ (інв. № 110003); ва, 210
Дніпропетровській, Запорізькій та
ЗІЛ-157 д/н 87-96 ДНЗ (інв. № 110004); ЛАЗ-52523 д/н 29Кіровоградській областях
84ЯАА (інв. № 208004), перереєстрований на № АЕ9511АА;
ЛІАЗ-5256 д/н 66-26 ДНУ (інв. № 210086), перереєстрований
на № АЕ9522АА; ЛАЗ-52523 д/н 31-07ЯАА (ЛАЗ-695 №31-07АА)
(інв. № 408005), перереєстрований на № АЕ9521АА; ЛІАЗ
-677 д/н 54-04 ДНУ (інв. № 410075), перереєстрований на
№ АЕ9516АА; ЛІАЗ-5256 д/н 49-77 ДНУ (інв. № 510081), перереєстрований на № АЕ9517АА; ЛАЗ-5256 № 17308АА (6624ДНУ)
(інв. № 510084), перереєстрований на № АЕ9517АА
Нежитлова будівля літ. Ж-1, прибудова літ. Ж1-1 загальною Дніпропетровська обл., ПрАТ «Дніпропетровська ПМК № 246», Регіональне відділення Фонду по
площею 239,4 кв. м
м. Дніпро, вул. Кільчен- код за ЄДРПОУ 01354527
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 2
Кіровоградській областях
Будівля котельні (колишньої) (інв. № 1796), тепломережа
Дніпропетровська обл., ПРАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ», Регіональне відділення Фонду по
внутримайданчикові (інв. № 4743), хімводоочистка (інв.
м. Павлоград, вул. Хар- код за ЄДРПОУ 00217417
Дніпропетровській, Запорізькій та
№ 4781)
ківська, 15
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля (колишня будівля митниці) літ. А-1 заДніпропетровська обл., АТ «ІНТЕРПАЙП Новомосковський
Регіональне відділення Фонду по
гальною площею 124,0 кв. м з ґанком літ. а
м. Новомосковськ,
трубний завод», код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській, Запорізькій та
вул. Сучкова, 210
05393139
Кіровоградській областях
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Назва об’єкта

Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Дніпропетровська обл., АТ «Південний гірничо-збагачувальний Регіональне відділення по Дніпром. Кривий Ріг, вул. Ши- комбінат», код за ЄДРПОУ 00191000 петровській, Запорізькій та Кіровороківське шосе, 52
градській областях
Дніпропетровська обл., АТ «Південний гірничо-збагачувальний Регіональне відділення по Дніпром. Кривий Ріг, вул. Пере- комбінат», код за ЄДРПОУ 00191000 петровській, Запорізькій та Кіровояславська, 1Б
градській областях
Дніпропетровська обл., ПРАТ Завод «Павлоградхіммаш», код Регіональне відділення по Дніпром. Павлоград, вул. Хар- за ЄДРПОУ 00217417
петровській, Запорізькій та Кіровоківська, 15
градській областях
Дніпропетровська обл., ТОВ «Хлібзавод № 3», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
Петріківський район,
34984708
Дніпропетровській, Запорізькій та
с. Єлизаветівка, вул. ІнКіровоградській областях
дустріальна, 5
м. Дніпро, пр. Сергія Ні- ПрАТ «Дніпровський металургійний за- Регіональне відділення Фонду по
гояна (пр. Калініна), 67
вод», код за ЄДРПОУ 05393056
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 39, приміщення 1 ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 39, приміщення 2 ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 111
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 111
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 65А
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 65А
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 65А
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 65А
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 65А
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 65А
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
м. Кривий Ріг, вул. Лазбагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
вочкіна, 32а
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
м. Кривий Ріг, вул. Лазбагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
вочкіна, 32б
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Дніпропетровська
ДП «Східний гірничо-збагачувальний Міністерство енергетики та вугільобл., м. Жовті Води,
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787 ної промисловості України
вул. Хмельницького, 13
Дніпропетровська обл., ДП «Східний гірничо-збагачувальний Міністерство енергетики та вугільм. Жовті Води, вул. Гакомбінат», код за ЄДРПОУ 14309787 ної промисловості України
гаріна, 2
Адреса об’єкта

Будівля їдальні № 1 літ. А-2 загальною площею 807,6 кв. м,
господарська будівля літ. Б-1 загальною площею 30,2 кв. м,
споруди № 1-2, І
Будівля їдальні № 18 літ. А-1 (надбудова літ. над А-1, прибудови літ. а-1, а1-1) загальною площею 667,5 кв. м, будівля складу літ. Б (підвал літ. під Б)
Нежитлова будівля (будинок котельної) літ. 59 загальною
площею 920,4 кв. м та труба димова літ. 58
Група інвентарних об’єктів у складі: резервуар для води
з фільтром № 1; контрольно-розподільчий пункт РПЗО
10 кВт; резервуар для води з фільтром № 2, водопровідна
насосна станція
Нежитлові приміщення
Нежитлова будівля (добудова будівлі насосної станції ТСЦ),
інв. № 01000228
Нежитлова будівля (добудова будівлі складу ТВГС), інв.
№ 01000236
Нежитлова будівля (будівля холодильної камери контейнерного типу), інв. № 01003261
Нежитлова будівля (будівля для зберігання техніки і інвентаря підсобного господарства), інв. № 01003262
Нежитлова будівля (будівля управління БМУ), інв.
№ 01002836
Нежитлова будівля (бокси по ремонту автомобілів), інв.
№ 01002837
Нежитлова будівля (склад зі службовими приміщеннями при
деревообробному цеху), інв. № 01002838
Нежитлова будівля (столярний цех), інв. № 01002839
Нежитлова будівля (контрольний пункт (будівля відділу МТЗ
БМУ)), інв. № 01002840
Нежитлова будівля (будівля АБК), інв. № 01002841
Нежитлова будівля (приміщення для зберігання кисневих
балонів), інв. № 01002611
Гараж для стоянки машин інв. № 01002609
Нежитлова будівля літ. А загальною площею 1086,0 кв. м;
замощення І, огорожа № 1-2

Комплекс нежитлових будівель у складі: нежитлова будівля літ.
А з тамбуром літ. а; ґанком літ. а1; навісом літ. а2 загальною
площею 4107,3 кв. м; будівля трансформатора літ. В; огорожа
№ 1; огорожа № 2; хвіртка № 3; ворота № 4; вимощення літ. І
13/25 частин нежитлової будівлі літ. А площею 494,7 кв. м з Дніпропетровська обл.,
естакадами літ. а та літ. а1
м. Жовті Води, вул. Промислова, 9
Нежитлова будівля літ. А загальною площею 279,3 кв. м; ви- Дніпропетровська обл.,
мощення І; огорожа № 1; ворота № 2, 3
м. Жовті Води, вул. Вільхівська, 2Б
Парники загальною площею 203,8 кв. м
м. Дніпро, пров. Ялицевий, 7-Б

ДП «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

ДП «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

ДП «Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О. М. Макарова», код за ЄДРПОУ 14308368
ДП «Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О. М. Макарова», код за ЄДРПОУ 14308368
ДП «Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О. М. Макарова», код ЄДРПОУ 14308368
ДП «Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О. М. Макарова» Павлоградський механічний
завод, код за ЄДРПОУ 14310170
ДП «Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О. М. Макарова», Павлоградський механічний
завод, код за ЄДРПОУ 14310170
ДП «Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О.М. Макарова» Павлоградський механічний
завод, код за ЄДРПОУ 14310170
ДП «Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О. М. Макарова» Павлоградський механічний
завод, код за ЄДРПОУ 14310170
Управління Державної казначейської
служби України у Широківському районі Дніпропетровської області, код за
ЄДРПОУ 36729624
Управління Державної казначейської
служби України у Широківському районі Дніпропетровської області, код за
ЄДРПОУ 36729624
Управління Державної казначейської
служби України у Широківському районі Дніпропетровської області, код за
ЄДРПОУ 36729624
Управління державної казначейської
служби України у Солонянському районі Дніпропетровської області, код за
ЄДРПОУ 37916143
АТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», код за ЄДРПОУ 05393139

Державне космічне агентство
України

м. Дніпро, вул. Воскресенська, 15 А

ПрАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат», код за
ЄДРПОУ 00190905
ПрАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат», код за
ЄДРПОУ 00191023
АТ «ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський
трубопрокатний завод», код за
ЄДРПОУ 05393116
ДП «Укркольорпром», код за ЄДРПОУ
20242691

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України

м. Дніпро, вул. Старокозацька, 34А

ДП «Укркольорпром», код за ЄДРПОУ
20242691

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України

м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 3

ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», код ЄДРПОУ 05393122

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях

м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 3

ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», код ЄДРПОУ 05393122

Теплиця загальною площею 534,3 кв. м

м. Дніпро, пров. Ялицевий, 7-Б

Господарський корпус загальною площею 262,9 кв. м

м. Дніпро, пров. Ялицевий, 7-Б

Гараж (інв. № 42658) загальною площею 1542,0 кв. м

Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10б

Червоний куток (інв. № 31559) загальною площею 32,4 кв. м Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10б
Механічна майстерня (інв. № 42655) загальною площею
44,0 кв. м

Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10б

Склад ВР загальною площею 202,4 кв. м

Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10б

Службове приміщення загальною площею 634,4 кв. м

Дніпропетровська обл.,
Широківський район, смт
Широке, вул. Соборна, 119
Гараж загальною площею 40,6 кв. м
Дніпропетровська обл.,
Широківський район, смт
Широке, вул. Соборна, 119а
Гараж загальною площею 28,0 кв. м
Дніпропетровська обл.,
Широківський район, смт
Широке, вул. Соборна, 119а
Господарська будівля літ. Б площею 65,2 кв. м та гараж літ. Дніпропетровська обл.,
В площею 28,8 кв. м
Солонянський район, смт
Солоне, вул. Гагаріна, 22
Група інвентарних об’єктів: будинки дерев’яні (мобільні)
в кількості двох одиниць, інв. №№ 60056, 60060; столи
більярдні в кількості двох одиниць, інв. №№ 67111, 67067;
килими в кількості двох одиниць, інв. №№ 40612, 940610;
підсилювач «Трембіта», інв. № 70356; кондиціонер побутовий БК-1500 (МСЧ), інв. № 913821; верстак рейсмусовий,
інв. № 42501; верстак фуговальний , інв. № 42504; верстак
стрічковий, інв. № 42505; верстак сверлильно-пазовий, інв.
№ 42630; верстак фрезерний, інв. № 42636; верстак торцовочний, інв. № 42677; кран підвісний, інв. № 45738
Нежитлова будівля – кафе «Дворік» літ. А-1 (у складі прибудови літ. А’-1, навісів літ. а, а’, огорожі № 1, мостіння літ.
І), загальною площею 138,9 кв. м
Нежитлова будівля (будівля майстерень дорожньої дільниці)
Будівля станції дегазації одягу (інв. № 10310037Г)
Об’єкти нерухомого майна в нежитловій будівлі літ. Г-2,
а саме: вбудоване приміщення гаража № 3 площею
39,0 кв. м; вбудоване приміщення гаража № 5 площею 40,
8 кв. м; нежитлові приміщення (2 поверх) загальною площею 208,5 кв. м; огорожа
Об’єкти нерухомого майна, а саме: літ. А-2, а-1 – адміністративна будівля, загальною площею 178, 3 кв. м; літ. Б-2 – частина адміністративної будівлі: приміщення першого поверху,
позиції 19-23, загальною площею 11,0 кв. м, приміщення
другого поверху, позиції 1-4, загальною площею 86,0 кв. м
Будівля поліклініки літ. А-2 площею 1195 кв. м (у т. ч. прибудови літ. А’-1, літ. А”-1, тамбур літ. а-1, огорожа № 1-2,
сходи № 3, підпірна стіна № 4, мостіння літ. І-ІІІ), разом з
групою інвентарних об’єктів у кількості 9 одиниць, а саме:
4 кондиціонери БК-1500 (інв. №№ 30839-20842), 3 люстри
(інв. №№ 11813-11815), автомат газводи (інв. № 22448),
годинник «Електроніка-706» (інв. № 55070)
Нежитлові будівлі (літ. Б-2 – 702,1 кв. м разом з прибудовами літ. Б’-2, б-1, б’-1 та ганками літ. б, б’; літ. В-1 –
76,2 кв. м)
Будівля контрольно-пропускного пункту літ. А-1 загальною
площею 32,1 кв. м та навіс літ. А1
Нежитлова будівля (будівля АБК асфальтного заводу) літ.
А-3 загальною площею 725,2 кв. м (разом з підвалом літ.
під А-3, надбудовою літ. над А-3, сходами літ. а, а1, балконом літ. а2)

Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ,
вул. Сучкова, 115

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Гірників, 36а
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 Д
м. Дніпро, вул. Столєтова, 21

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 85 Ж
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 84 Г

№ 26 (1306)

Державне космічне агентство
України
Державне космічне агентство
України
Державне космічне агентство
України
Державне космічне агентство
України
Державне космічне агентство
України
Державне космічне агентство
України
Державна казначейська служба
України
Державна казначейська служба
України
Державна казначейська служба
України
Державна казначейська служба
України
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях

Продовження додатка 8
Назва об’єкта
Нежитлова будівля (будівля заправного пункту) літ. А-1 загальною площею 31,6 кв. м

Адреса об’єкта

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 85 Г
Нежитлова будівля (склад) літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська обл.,
131,5 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 85 З
Будівля гаражів літ. А-1 загальною площею 52,4 кв. м
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 106 Г
Нежитлова будівля (будівля майстерень енергослужби) літ. Дніпропетровська обл.,
А-1 загальною площею 181,7 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 106 Д
Будівля боксів гаражів літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська обл.,
101,8 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 Г
Нежитлова будівля (будівля побутових приміщень вантажни- Дніпропетровська обл.,
ків) літ. А-1 загальною площею 121,8 кв. м та ґанок літ. а
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 Ж
Нежитлова будівля (комора ГСМ) літ. А-1 загальною плоДніпропетровська обл.,
щею 12 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 І
Нежитлова будівля (будівля вартового поста) літ. А-1 заДніпропетровська обл.,
гальною площею 96,3 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 К
Нежитлова будівля (гараж) літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська обл.,
658,5 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 М
Окреме майно у складі: склад зберігання спецмашин, літ.
м. Запоріжжя,
Ф інв. № 1-0021 площею 868,6 кв. м; запасні частини
вул. Карпенка-Карого, 60
до автомобілів в кількості – 241 одиниця; інше майно в
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.
Будівля інституту літ. А-3, площею 2457,9 кв. м (інв.
Запорізька область,
№ 10007638); паркан (огорожа металева) (інв. № 10007639), м. Запоріжжя, вул. Виу складі: паркан № 1, хвіртка № 2, хвіртка № 3, ворота
шневського, 4
№ 4, ворота № 5; замощення І, площею 146 кв. м (інв.
№ 10009049); замощення ІІ, площею 929 кв. м (інв.
№ 10009050); тепловий лічильник S-430 (інв. № 10007635);
лічильник 3-х фазний «Дельта 2010-08» (інв. №10007636)
Гараж літ. Б, площею 38,1 кв. м
Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів,
вул. Шевченка, 15а
Гараж літ. Б-1, площею 16,1 кв. м
Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11
Будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, площею 164,4 кв. м
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. ПетроСвистунове, вул. Зачиняєва, 25
Будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 кв. м
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка,
вул. Паторжинського, 76
Нерухоме майно у складі: склад цементу літ. Л площею
Запорізька обл., м. За187,7 кв. м; навіс літ. Л1
поріжжя, вул. Південне
шосе, 77а
Майно цеху напільного обладнання, у складі: господарЗапорізька область,
ські будівлі: (вентиляційна, склад, підсобне приміщенсмт. Веселе, вул. Роня, камери окраски, КИПіА, світловий ліхтар) прибудобоча, 6
ва; побутове приміщення; вихід на кришу; їдальня літ. А
(а1,а2,а3,а4,а5,а6,а7,а8), Б,В,В1,Г; будівля Депо (котельна
господарсько-побутові приміщення) Ю, Ю1,Ю2, загальна
площа 709,1 кв. м; колишня насосна противопожежного
водопостачання, ІІ, загальна площа 69,6 кв. м; компресорна станція, И, загальна площа 184,04 кв. м; насосна станція
дощової каналізації, К, загальна площа 130,53 кв. м; насосна
станція виробничо-побутової каналізації, Д, загальна площа
64,2 кв. м; блок очистки, ІІІ, загальна площа 281,86 кв. м;
склад мазута, У,У', загальна площа 121,91 кв. м; естакада, Ф
(18м/п) зі зливною ямою, Ф1 (1,64 кв. м); склад присадок,
Т, загальна площа 24,38 кв. м; котельня, станція перекачки
конденсату, димова труба, Н,О,П, загальна площа 1040,88 кв.
м; склад солі з ямою та відстійником, С, С1, загальна площа
28,45 кв. м; будівля перекачування гарячої води, естакада,
Р, Р1, загальна площа 37,23 кв. м; колишні пожежне депо,
учбово-тренувальна башта, Ж,З, загальна площа 269,38 кв. м;
будівля піскосушилки, Я, загальна площа 40,38 кв. м; колишнє пожежне депо, Е, загальна площа 156,88 кв. м; будівля паливного складу, Х, загальна площа 66,35 кв. м; дорога а/бет.
та площадки VІ, дорога з/бет. плит. VII, загальна площа 12109
кв. м; градирня, Л, загальна площа 5,72 кв. м; оглядова яма,
І, 30 пог. м; фільтр-колона літ. ІV; фільтр-колона літ. ІV; накопичувальні відстійники літ. IV, загальна площа 38,52 кв. м;
пристрій очистки промислових стічних вод літ. IV; резервуари,
И1,И2,И3, загальна площа 9,44 кв. м; паркан літ. V, 1125
пог. м; кабельна лінія 10кВт 0,38/0,22; водопровідні мережі;
трубопровід літ. ІХ, 1627 пог. м; міжцехові теплові мережі; наружні мережі водопроводу повторного використання на проммайданчику; трансформаторна підстанція, М, загальна площа
63,22 кв. м; підстанція трансформаторна комплексна (у складі
літ. А); ж/дорога літ. VIII, 1060 пог. м; повітряно-кабельна ЛЕП
10 кВТ; вбиральня на 4 очка, Ч, загальна площа 6,3 кв. м;
склад, Ш, загальна площа 104,67 кв. м; будівля електроцеху,
Щ, загальна площа 17,38 кв. м; флотатор багатокамерний
літ. IV - 2 шт.; колектор дощової каналізації; шафа управління
ШУ-1502-03132; шафа управління ШУ-1502-03; теплообмінник; щит відкритий - 3 шт.; камера електрична – 11 шт.;
шафа силова - 3 шт.; трансформатор ТМЗ-1000 - 2 шт.; шафа
КТП-1000; шафа розподільча КН-20 - 2 шт.; шафа станційного управління; щит управління; колона діаризаційна; шафа
силова 7/270; шафа силова 5329; шафа управління ШНВ;
шафа рівней; економайзер; водонагрівач - 4 шт.; котел ДКВР
- 2 шт.; гідрозатвори - 2 шт.; бак деаератор - 2 шт.; економайзер блочний; діаризаційна установка; шафа управління
ШУ-5106 - 2 шт.; кран-балка - 4 шт.; кран козловий ККС-10;
бак акамуляторний - 4 шт.; бак конденсатний - 2 шт.; станція
управління мазутонасосною; трансформатор ТМ-3; шафа
розподільча; трансформатор ТМН; чарунки КНР-10 - 9 шт.;
пристрій конденсаторний – 3 шт.; грати РД-200 (на очисні
споруди); катрезборнова труба з механічним приводом
Прибудоване нежитлове приміщення площею 61,4 кв. м
Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи,
вул. Єдності, 24
Адміністративна будівля літ. А-2 загальною площею
м. Запоріжжя, вул. То1089,1 кв. м
поліна, 39

Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код за ЄДРПОУ
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ВАТ «Автотранспортне підприємство Регіональне відділення Фонду по
№ 12355», код за ЄДРПОУ 03116849 Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях

НЕК «Укренерго», код за ЄДРПОУ
00100227

Міністерство фінансів України

Головне управління статистики у
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
02360576
Головне управління статистики у
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
02360576
ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за
ЄДРПОУ 00849103

Державна служба статистики
України

ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за
ЄДРПОУ 00849103

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях

ТОВ «МК – ПРОФІ», код за ЄДРПОУ
32340982 (орендар)
Відсутній

Головне управління статистики у
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
02360576
ТОВ «ПРАВОВА КОМПАНІЯ ЕКВІТАС
ЛЕКС», код за ЄДРПОУ 39505010

Окреме майно, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ
м. Запоріжжя, проспект ПАТ «МОТОР СІЧ», код за ЄДРПОУ
«МОТОР СІЧ» у кількості п’ятнадцять тисяч шістсот сімдесят Моторобудівників, 15
14307794
чотири одиниці*
м. Запоріжжя, вул. Фелікса Мовчановського
м. Запоріжжя, вул.
Омельченко
м. Запоріжжя, просп.
Моторобудівників, 15 –
просп. Моторобудівників
– вул. Омельченко
м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе
м. Запоріжжя, вул.
Кругова
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Вільноандріївка
Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Велика, 17
Запорізька обл., Гуляйпільский р-н, смт Залізничне, вул. Шкільна, 2
Дніпропетровська обл.,
Синельниківський р-н,
смт Славгород, вул. Мостова, 23

Державна служба статистики
України
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях

Державна служба статистики
України
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
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відомості
приватизації

Продовження додатка 8
Назва об’єкта
Нежитлова будівля – кафе на 75 місць загальною площею
644,7 кв. м

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ
м. Кропивницький,
ДП «Східний гірничо-збагачувальний
вул. Нижня П’ятихатська, комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787
24а
Адреса об’єкта

Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 115,9 кв. м Кіровоградська обл.,
Бобринецький р-н,
с. Верхньоінгульське,
вул. Набережна, 14
Приміщення теслярсько-столярної майстерні площею
Кіровоградська обл.,
152,1 кв. м
м. Олександрія, вул. Заводська, 1
Адміністративна будівля та господарські приміщення
Кіровоградська обл.,
м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1
Комплекс будівель та споруд у складі: будівля головного
Кіровоградська обл.,
корпусу (механічний цех літ. Б, б, б’) загальною площею
м. Олександрія, проїзд
5393 кв. м, будівля адміністративно-побутового корпусу
Поліграфістів, 10-а
(АБК, літ. А, А’) загальною площею 819,7 кв. м, бокс збірний
для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 кв. м,
огорожа № 1, замощення № 1
Приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 кв. м на першо- Кіровоградська обл.,
му поверсі в адміністративній будівлі літ. «АА’а»
смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30
Нежитлова будівля, а саме: будівля їдальні, Ааа1а2а3г,
загальна площа 240,3 кв. м; тротуар, вимощення, І; ІІ; ІІІ;
огорожа, №1

Відсутній

ПрАТ «НВО «Етал», код за ЄДРПОУ
05814256
Управління Державної казначейської
служби України в Ульяновському районі Кіровоградської області, код за
ЄДРПОУ 37944689
ДП «Об’єднана компанія
«Укрвуглереструктуризація», код за
ЄДРПОУ 39244468

Управління Державної казначейської
служби України у Вільшанському районі Кіровоградської області, код за
ЄДРПОУ 36542400
ДП «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787

Орган управління
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Державна казначейська служба
України

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Державна казначейська служба
України

Кіровоградська обл.,
Міністерство енергетики та вугільМаловисківський р-н,
ної промисловості України
с. Березівка, вул. Шевченка, 6а
Нежитлова будівля, а саме: будівля пральні, АА′А′′гг1; г2;
Кіровоградська обл.,
ДП «Східний гірничо-збагачувальний Міністерство енергетики та вугільг3, загальна площа 519,5 кв. м; вимощення, тротуар, І, ІІ
Маловисківський р-н,
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787 ної промисловості України
смт Смоліне, вул. Транспортна, 9
Комплекс нежитлових будівель з побутовими та допоміжКіровоградська обл.,
Державне підприємство «Східний
Міністерство енергетики та вугільними приміщеннями, блоком зимових ґрунтових теплиць,
Маловисківський р-н, смт гірничо-збагачувальний комбінат», код ної промисловості України
енергоблоком, вимощенням, огорожами
Смоліне, вул. Автобаза ЄДРПОУ 14309787
зівська, 6
Нежитлове приміщення (ШМБ)
Кіровоградська обл.,
Кропивницьке міжрайонне управління Державне агентство водних ресурНовгородківський р-н,
водного господарства, код за ЄДРПОУ сів України
с. Інгуло-Кам’янка,
01039563
вул. Шевченка, 27
Комплекс нежитлових приміщень
Кіровоградська обл.,
Головне управління статистики у Кіро- Державна служба статистики
Олександрівський р-н,
воградській області, код за ЄДРПОУ
України
смт Олександрівка,
02360926
вул. Незалежності України (Леніна), 2а
Комплекс будівель
Кіровоградська обл.,
Головне управління статистики у Кіро- Державна служба статистики
Новомиргородський
воградській області, код за ЄДРПОУ
України
р-н, м. Новомиргород,
02360926
вул. Соборності (Леніна), 302
Регіональне відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Окреме майно у складі: – виробничі приміщення, Д, загаль- м. Івано-Франківськ,
Івано-Франківське державне підпри- Міністерство освіти і науки України
ною площею 301,8 кв. м;
вул. Дорошенка, 28
ємство по торгівлі, код за ЄДРПОУ
02124491
склади, Д1, загальною площею 62,9 кв. м; частина майм. Івано-Франківськ,
стерні, Д, загальною площею 187,1 кв. м; димова труба, Е, вул. Дорошенка, 28г
загальною площею 3,1 кв. м
Підземна фортифікаційна споруда, А колишнього військово- Івано-Франківська обл., Управління облдержадміністрації з
Івано-Франківська обласна державго містечка № 98, загальною площею 2501,3 кв. м
Богородчанський р-н,
питань ресурсного забезпечення, код на адміністрація
с. Лесівка, вул. Л. Укра- за ЄДРПОУ 33426782
їнки, 130
Окреме майно у складі: будівля ветеринарної лікарні (А)
Івано-Франківська обл., Галицька районна державна лікарня
Державна служба України з питань
загальною площею 81,5 кв. м; гараж (Б) загальною площею Галицький р-н, с. Марі- ветеринарної медицини, код за ЄДбезпечності харчових продуктів та
33,8 кв. м
ямпіль, вул. НабережРПОУ 00699543
захисту споживачів
на, 49
Нежитлова будівля (ветлікарня) загальною площею
Івано-Франківська обл., Рогатинська районна державна лікарня Державна служба України з питань
28,2 кв. м
Рогатинський р-н, с. Лу- ветеринарної медицини, код за ЄДбезпечності харчових продуктів та
чинці, вул. Шевченка, 51а РПОУ 00699402
захисту споживачів
Гараж загальною площею 46,7 кв. м
Івано-Франківська
Рожнятівська районна державна ліДержавна служба України з питань
обл., Рожнятівський
карня ветеринарної медицини, код за безпечності харчових продуктів та
р-н, с. Сваричів, вул. 1
ЄДРПОУ 00699419
захисту споживачів
Травня, 3
Будинок ветеринара у складі: ветлікарня, А площею
Івано-Франківська обл., Калуська районна державна лікарня
Державна служба України з питань
68,8 кв. м, гараж, Б площею 46,3 кв. м
Калуський р-н, с. Сівка- ветеринарної медицини, код за ЄДбезпечності харчових продуктів та
Калуська, вул. Січових
РПОУ 00699572
захисту споживачів
Стрільців, 29а
Окреме майно – будівля загальною площею 152,3 кв. м з
Чернівецька обл., Герца- ТОВ «Джерело», код ЄДРПОУ 04329808 Регіональне відділення Фонду по
прибудинковими спорудами: сараєм загальною площею
ївський р-н, с. Хряцька,
Івано-Франківькій, Чернівецькій та
14,2 кв. м, вбиральнею загальною площею 1,4 кв. м та
вул. Лісова, 42а
Тернопільській областях
криницею
Нежитлова будівля- адміністративний будинок, загальною Тернопільська область, Головне управління статистики у Тер- Державна служба статистики
площею 195,9 кв. м
Козівський район, смт
нопільській області, код за ЄДРПОУ
України
Козова, вул. Грушев02362374
ського, 19
Гідротехнічні споруди ставка у складі: водонапуск, 1; греТернопільська обл., Кре- СТОВ «Ранок», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
бля, 2; контурна дамба, 3; водоскидна споруда, 4; службо- менецький район, с. Куш- 30917266
Івно-Франківській, Чернівецькій та
вий місток, 5; відвідний канал, 6
лин, вул. Центральна, 7
Тернопільській областях
Гідротехнічні споруди ставка у складі: водонапуск, 1; греТернопільська обл., Кре- СТОВ «Ранок», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
бля, 2; контурна дамба, 3; водоскидна споруда, 4; службо- менецький район, с. Го- 30917266
Івно-Франківській, Чернівецькій та
вий місток, 5; відвідний канал, 6
ринка, вул. Зарічна, 57
Тернопільській областях
Нежитлове приміщення банку загальною площею 392 кв. м Тернопільська обл., Залі- Заліщицька районна державна адміні- Заліщицька районна державна адщицький р-н, смт Товсте, страція Тернопільської області, код за міністрація Тернопільської області
вул. Українська, 60
ЄДРПОУ 04058232
Регіональне відділення по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Будівля їдальні літ. «П» площею 1299,2 кв. м
Київська обл., м. Ірпінь, ВАТ «Ірпіньмаш», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
вул. Садова, 94
00240135
Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Будівля недіючої лазні площею 95,8 кв. м
Київська обл., БроварСТОВ «Нова Україна», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. Зазим’є,
00448737 (припинено)
Київській, Черкаській та Чернігіввул. Широка (Пролетарській областях
ська), 17
Частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, Київська обл., м. БоВАТ «Бориспільське АТП 13264», код Регіональне відділення Фонду по
№ 16 загальною площею 142,0 кв. м, ґанок, ґанок (сауна)
риспіль, вул. Київський за ЄДРПОУ 02140745 (припинено)
Київській, Черкаській та Чернігівшлях, 10
ській областях
Нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею
Київська обл., БариСТОВ ім. Леся Сердюка, код за ЄДРегіональне відділення Фонду по
220,7 кв. м зі спорудами (огорожа № 1-2)
шівський р-н, с. Бзів,
РПОУ 00857479
Київській, Черкаській та Чернігіввул. Свято-Миколаївська,
ській областях
22
Нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 кв. м Київська обл., Васильків- ПАТ «Птахофабрика «Україна», код за Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. Крушинка, ЄДРПОУ 05477066
Київській, Черкаській та Чернігіввул. Колгоспна, 11
ській областях
Частина будівлі автотракторних класів загальною площею
Київська обл., м. Фастів, ВАТ «Сільгосптехніка», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
378,7 кв. м
вул. Гусєва, 27
03744994
Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною пло- Київська обл., м. ВаПАТ «Васильківхлібопродукт», код за Регіональне відділення Фонду по
щею 177,7 кв. м
сильків, вул. Володимир- ЄДРПОУ 00951741
Київській, Черкаській та Чернігівська, 22
ській областях
Будівля магазину площею 186,8 кв. м
Київська обл., Баришів- КСП «Хмельовик», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. Григорівка, 00849942 (в стані припинення)
Київській, Черкаській та Чернігіввул. Леніна, 16/1
ській областях
Павільйон «Кострома» (літ. Б) загальною площею
Київська обл., м. Обухів, Обухівське міжрайонне управління
Державне агентство водних ресур111,3 кв. м
вул. Каштанова, 68Б
водного господарства, код за ЄДРПОУ сів України
05430774
Ремонтна майстерня (літ. Д) загальною площею 766,3 кв. м Київська обл., м. Обухів, Обухівське міжрайонне управління
Державне агентство водних ресурвул. Каштанова, 68Д
водного господарства, код за ЄДРПОУ сів України
05430774
Гаражі (літ. Д) загальною площею 251,5 кв. м
Київська обл., м. Кагар- Обухівське міжрайонне управління
Державне агентство водних ресурлик, вул. Став’янка, 103Д водного господарства, код за ЄДРПОУ сів України
05430774
Гідротехнічні споруди ставків у складі: – ставка № 2 (дамба Київська обл., СквирТОВ «Сквираплемрибгосп», код за
Регіональне відділення Фонду по
довжиною 220,8 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипус- ський р-н, с. Великопо- ЄДРПОУ 25295152
Київській, Черкаській та Чернігівком довжиною 7 м та водонапуском довжиною 9 м); ставка ловецьке, вул. Садоській областях
№ 3 (дамба довжиною 178 м; гідроспоруда типу «Монах» з ва, 174
водовипуском довжиною 7 м та водонапуском довжиною 10
м); ставка «Нагульний» (дамба довжиною 222 м; дамба довжиною 3 250 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском
довжиною 18 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском
довжиною 8 м); ставка № 4 (дамба довжиною 173 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 7 м та водонапуском довжиною 11 м); ставка № 5 (дамба довжиною
117 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском 7 м та
водонапуском довжиною 9 м); ставка № 1 (дамба довжиною
138,3 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 10 м та водонапуском довжиною 11 м);
ставка «Нагульний» (дамба довжиною 222 м; дамба довжиною 3250 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском
довжиною18 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском
довжиною 8 м)

Київська обл., Сквирський р-н, с. Великополовецьке, вул. Садова, 174а
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Продовження додатка 8
Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Гідротехнічні споруди ставків у складі: ставка «Сільський»
Київська область, Сквир- ТОВ «Сквираплемрибгосп», код за
(«Боговик») (гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною ський район, с. Антонів, ЄДРПОУ 25295152
9,78 м); ставка «Верхній» (дамба довжиною 190 м; гідроспору- вул. Садова, 1
да типу шлюз з водонапуском шириною 2,2 м); ставка «Нагульний» Н-1 (гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною
18 м; гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною 12 м);
ставка «Зимувальний ЗС-2» (дамба довжиною 318 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 9 м); ставка «Зимувальний ЗС-1» (дамба довжиною 136 м; гідроспоруда типу
«Монах» № 1а з водовипуском довжиною 9 м; гідроспоруда
типу «Монах» № 1б з водовиводом довжиною 9 м); ставка «Боговик» (дамба довжиною 190 м; гідроспоруда типу «Монах» з
водовиводом довжиною 15 м; гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною 11,5 м); ставка «Нижній» (дамба довжиною
167 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 18
м; гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною 12 м)
Гідротехнічні споруди ставків у складі: ставка «Лебідь» (дамба Київська область, Сквир- ТОВ «Сквираплемрибгосп», код за
довжиною 175 м; гідроспоруда типу «Монах» зі шлюзом ши- ський район, с. Рогізна, ЄДРПОУ 25295152
риною 1,20 м); ставка № 3 «Монах» (дамба довжиною 73 м; вул. Франка, 44
гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 12 м);
ставка № 1 «Хіполя» (дамба довжиною 130 м; гідроспоруда
типу «Монах» з водовиводом довжиною 18 м); ставка № 6
«Середній» (гідроспоруда типу «Монах» зі шлюзом шириною
1,87 м); ставка № 5 «Новий» (дамба довжиною 110 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 6 м); ставка
№ 4 «Берізка» (дамба довжиною 102 м; гідроспоруда типу
«Монах» з водовиводом довжиною 14 м)
Гідротехнічні споруди ставків у складі: ставка «Галецький» (дам- Київська обл., СквирТОВ «Сквираплемрибгосп», код за
ба довжиною 75 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом ський р-н, с. Красноліси, ЄДРПОУ 25295152
довжиною 8 м); ставка «Коханський» (дамба довжиною 85 м;
вул. Польова, 47
гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 18 м);
ставка «Лазурівський» (дамба довжиною 80 м; гідроспоруда
типу «Монах» з водовиводом довжиною 8 м); ставка «Панський»
(гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 18 м);
ставка «Мельниківський» (дамба довжиною 140 м; гідроспоруда
типу «Монах» з водовиводом довжиною 18 м; гідроспоруда типу
«Монах» з водовиводом довжиною 12 м)
Будівля бару (літ. ж’ – 1) загальною площею 181,8 кв. м
Черкаська обл., ЧерПрАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний
каський р-н, с. Мошни, комплекс «НИВА», код за ЄДРПОУ
вул. Лісна, 6
21355747
Овочесховище (підвал), пд. загальною площею 100,4 кв. м Черкаська обл., Черкась- ПрАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний
кий р-н, с. Мошни, вул. комплекс «НИВА», код за ЄДРПОУ
Лісна, 6
21355747
Приміщення першого поверху будівлі (літ. А) №№ 115-117, Черкаська обл., м. Умань, Управління Держпраці у Черкаській об№№ 119-121 загальною площею 107,9 кв. м
вул. Європейська, 65
ласті, код за ЄДРПОУ 39881228
Нежитлове приміщення (вбудоване приміщення в багатопо- Черкаська область,
ПАТ «Монастирищенський машиверховий будинок (насіннєва інспекція) загальною площею м. Монастирище,
нобудівний завод», код за ЄДРПОУ
133,0 кв. м
вул. Суворова, 3
00255289
Приміщення третього та четвертого поверхів адміністрам. Черкаси, вул. Одесь- ДП «Конструкторське бюро «Інфорт»,
тивної будівлі (корпус 44, літ. А-6) загальною площею
ка, 8
код за ЄДРПОУ 31489877
1058,7 кв. м
Будівля магазину (літ. А-1) загальною площею 191,1 кв. м Черкаська область, ШпоВідсутній
лянський р-н, с. Матусів,
вул. Івана Богуна, 89
Напівпричіп МАЗ 93971, рік випуску 1984, номер шасі 84314 Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
вул. Промислова, 13
Назва об’єкта

Напівпричіп МАЗ 93802, рік випуску 1993, номер шасі
ХТМ93802N0000613

Адреса об’єкта

Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
вул. Промислова, 13

Автомобіль – тягач МАЗ 54328 (V-14860), рік випуску 1992, Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
номер шасі ХТМ543280N0000864
вул. Промислова, 13
Автомобіль ГАЗ 33021-212, рік випуску 2005, номер кузова
33020050292178, номер шасі Х9633021052036970

Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
вул. Промислова, 13

Автомобіль ЗАЗ 110557, рік випуску 2006, номер кузова
Y6D11055760038668

Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
вул. Промислова, 13

Автомобіль ЗІЛ 431410 (6000), рік випуску 1992, номер
шасі 3265378

Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
вул. Промислова, 13

Автомобіль – самоскид ЗІЛ-ММЗ 4505 (6000), рік випуску
1988, номер шасі 2759578

Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
вул. Промислова, 13

Причіп-цистерна ГКБ-817, рік випуску 1981, номер шасі
239776

Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
вул. Промислова, 13

Автомобіль ГАЗ 3307 (автофургон «Кунг» ГАЗ 39011), рік ви- Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
пуску 1991, номер шасі ХТН330700М1414474
вул. Промислова, 13
Автобус КАВЗ 3271, рік випуску 1991, номер кузова
М0023466, номер шасі 1376219

Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
вул. Промислова, 13

Будівля їдальні (літ. А-1) загальною площею 243,8 кв. м

Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Матусів,
вул. Івана Богуна, 94а
Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Рудівка,
вул. Олега Кошового, 13-А
Чернігівська обл., Городянський р-н, с. ВокзалГородня, вул. Вокзальна, 45-Б

Нежитлова будівля

Відсутній
Відсутній

Орган управління
Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Державна служба України з питань праці
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Регіональне відділення Фонду по
Черкаській області
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Група нежитлових будівель та приналежного до них майна
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
у складі: – гаражі з побутовою кімнатою (О-1) загальною
Київській, Черкаській та Чернігівплощею 394,9 кв. м; – склад-гараж (Л-1) загальною
ській областях
площею 475,6 кв. м; – склад з навісом (К-1) загальною
площею 70,7 кв. м; – розливна (З-1) загальною площею
55,9 кв. м; – склад бочкотари (М-1) загальною площею
212,8 кв. м; – башта Рожновського; – дизельна (Г-1) загальною площею 35,9 кв. м; – трансформаторна підстанція
(Д-1) загальною площею 30,4 кв. м; – колодязь (Т-1); –
естакада (Ф-1); – під’їзна залізнична колія; – резервуари
наземні металеві (23 од.); – огорожа території; асфальтобетонне покриття
Група нежитлових будівель та приналежного до них майна у м. Чернігів, вул. БєДеснянське басейнове управлінДержавне агентство водних ресурскладі: – виробничо-лабораторний корпус (А-2) загальною лова, 11
ня водних ресурсів, код за ЄДРПОУ
сів України
площею 602,4 кв. м; – гараж профілакторій (Б-2, Б1-1, Б2-1)
34654458
загальною площею 646,2 кв. м; – механічна майстерня
(В-2, В1-1) загальною площею 634,5 кв. м; – матеріальний
склад (Г-1, Г1-1) загальною площею 327,7 кв. м; – теплопункт (Д-1) загальною площею 5,1 кв. м; – навіс до складу
загальною площею 77 кв. м; – паркан 50 п. м; – зовнішня
позаплощадочна каналізація 138 п. м; – позаплощадочна
водопровідна мережа 120 п. м
Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 2 пло- Львівська обл., м. Сам- Самбірське управління Державної каз- Державна казначейська служба
щею 20,2 кв. м
бір, вул. Мазепи, 13
начейської служби України Львівської України
області, код за ЄДРПОУ 37893577
Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 4 пло- Львівська обл., м. Сам- Самбірське управління Державної каз- Державна казначейська служба
щею 26,8 кв. м
бір, вул. Мазепи, 13
начейської служби України Львівської України
області, код за ЄДРПОУ 37893577
Адмінпобуткомбінат площею 3828,5 кв. м
Львівська обл., Сокаль- Відокремлений підрозділ «ЗахідноМіністерство енергетики та вугільський р-н, с. Сілець, при- Українська виконавча дирекція з
ної промисловості України
сілок Солтиси, 753 Б
ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» код за ЄДРПОУ
39257791
Будівля дегазаційної установки (поверхневої дегазації) пло- Львівська обл., Сокаль- Відокремлений підрозділ «ЗахідноМіністерство енергетики та вугільщею 132,1 кв. м
ський р-н, с. Сілець, при- Українська виконавча дирекція з
ної промисловості України
сілок Солтиси, 755 а
ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» код за ЄДРПОУ
39257791
Група інвентарних об’єктів у складі: водонапірна башня
Львівська обл., м. Золо- Відкрите акціонерне товариство «Рем- Регіональне відділення Фонду по
площею 13,2 кв. м, будівля артезіанської свердловини
чів, вул. Львівська, 50
сервіс», код за ЄДРПОУ 13837886
Львівській, Закарпатській та Волинплощею 20,2 кв. м
ській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: під’їзна колія, огорожа Львівська обл., ЗолочівВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. Підгородне,
Львівській, Закарпатській та Волинвул. Тернопільська, 6
ській областях
Нежитлові приміщення № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 загальною пло- м. Львів, вул. Генерала
Державне підприємство Державний
Міністерство регіонального розщею 144,3 кв. м (господарська будівля “А2-1”)
Чупринки, 71
інститут проектування міст «Містопро- витку, будівництва та житловоект», код за ЄДРПОУ 02497909
комунального господарства України
Група інвентарних об’єктів у складі: асфальтні площадки
Львівська обл., м. Дро- Державне підприємство «Стрийський Державне агентство резерву
(інв. № 102,114), вага автомобільна (інв. № 604), загобич, вул. Стрийська,
комбінат хлібопродуктів № 1», код за України
глублений склад (інв. № 015), контора-лабораторія (інв.
258-Б
ЄДРПОУ 14293158
№ 013), мехмайстерня (інв. № 009), огорожа (інв. № 112),
повітряна електросилова лінія (інв. № 200), пож. депо і баня
(інв. № 010), пождепо (інв. № 014), прохідна (інв. № 012),
робоча башня (інв. № 011), склад № 1 (інв. № 001), склад
№ 2 (інв. № 002), склад № 3 (інв. № 003), склад № 4 (інв.
№ 004), склад № 5 (інв. № 005), склад № 6 (інв. № 006),
склад № 8 (інв. № 007)
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Продовження додатка 8
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Адміністративна будівля літ. «А-1» загальною площею
127,2 кв. м
Будівля диспетчерської загальною площею 16,6 кв. м
Нежитлове вбудоване приміщення № 53 площею 1,5 кв. м,
що розташоване на першому поверсі будівлі
Нежитлове вбудоване приміщення № 54 площею 6,7 кв. м,
що розташоване на першому поверсі будівлі
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля артезіанської
свердловини площею 11,1 кв. м, будівля насосної станції
площею 4,8 кв. м
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля диспетчерської
літ. «І» площею 20,8 кв. м, будівля закритої трансформаторної підстанції № 372 площею 40,6 кв. м, прожекторна вишка
(2 шт.), лінія електромереж, внутрішні дороги та площадки,
металева огорожа
Група інвентарних об’єктів у складі: носилки (5 шт.), протигази (8 шт.), сумка санітарна (21 шт.), каска (25 шт.)

Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів,
вул. О. Турянського, 2
Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 59
Львівська обл.,
м. Миколаїв, бульвар
Проектний,1
Львівська обл.,
м. Миколаїв, бульвар
Проектний,1
Львівська обл., м. Золочів, вул. Бродівська, 19
Львівська обл., м. Самбір, вул. Промислова, 56

Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4
Група інвентарних об’єктів у складі: кран грейферний, 2од. Львівська обл., м. Стеб(інв. №№ 42081, 42082), кран-балка, 2од. (інв. №№ 42084, ник, вул. Дрогобиць42085)
ка, 127
Група інвентарних об’єктів у складі: з’єднувальна залізнична Львівська обл., м. Стебколія від ст. «Калійна» до ст. «Стебник», під’їзна залізнична ник, вул. Дрогобицьколія до дренажного складу Р-2
ка, 127
Група інвентарних об’єктів у складі: – цех виварювання
Львівська обл., м. Морсолі (Б-1) площею 80,0 кв. м; колодязь (3); альтанка (З-1) шин, вул. Привокзальплощею 5,8 кв. м; огорожа (2); ворота (1); вбиральня (Г);
на, 45а
дорога (І); надкаптажна будівля джерела 3 (В-1) площею
26,6 кв. м; підпірна стіна (7) площею 34,5 кв. м; навіс (П)
площею 110,7 кв. м;
свердловина № 2ре з надкаптажною спорудою свердловини Львівська обл., Стрий№ 2ре (А-1) площею 4,4 кв. м
ський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 25-А
Група інвентарних об’єктів у складі: – цех виморожування
Львівська обл., м. Морсолі (Ж-3) площею 477,9 кв. м; надкаптажна будівля сверд- шин, вул. Привокзальловини 17а (Є-1) площею 13,9 кв. м; надкаптажна будівля на, 45а
свердловини 20а (Д-1) площею 22,6 кв. м; надкаптажна
будівля джерела 1 (Е-1) площею 19,8 кв. м, резервуар (5);
резервуар (6); свердловина 17а; свердловина 20а; свердловина 20б; свердловина 29а; шахтний колодязь 8; - свердловина № 3ре;
Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 58А
- свердловина № 4ре;
Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 58Б
свердловина № 6, надкаптажна будівля свердловини № 6
Львівська обл., Стрий(І-1) площею 27,5 кв. м; огорожа (2); ворота (1); вартівня
ський р-н, с. Баня Ли(И-1)
совицька, вул. Курортна, 58-В
Приміщення дільничної лікарні ветеринарної медицини за- Львівська обл., Пустомигальною площею 69,6 кв. м
тівський р-н, с. Чижиків,
вул. Острівська, 10
Вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною Закарпатська обл.,
площею 756,8 кв. м
м. Ужгород, вул. Болгарська, 3
Склад (зерносклад, літ. А, площею 1217,5 кв. м; натяжна,
Закарпатська обл.,
літ. Б, площею 12,8 кв. м)
м. Іршава, вул. Федорова, 21/8
Каналізаційно-насосна станція площею 5,2 кв. м
Закарпатська обл.,
м. Мукачеве, вул. Пряшівська, 5а
Приміщення адміністративно-побутового комбінату загаль- Волинська обл., Іваничівною площею 3718,3 кв. м, літер «А-2»
ський р-н, с. Грибовиця,
вул. Миру, 61

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Західний офіс Держаудитслужби, код
за ЄДРПОУ 40479801
Самбірське управління водного господарства, код за ЄДРПОУ 01034120
Миколаївська районна державна адміністрація Львівської області, код за
ЄДРПОУ 04056339
Миколаївська районна державна адміністрація Львівської області, код за
ЄДРПОУ 04056339
Відсутній
Відсутній

Орган управління
Державна аудиторська служба
України
Державне агентство водних ресурсів України
Миколаївська районна державна
адміністрація Львівської області
Миколаївська районна державна
адміністрація Львівської області
Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

ПАТ «Зміна», код за ЄДРПОУ 22405648 Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях
ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
36518912
Львівській, Закарпатській та Волинській областях
ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
36518912
Львівській, Закарпатській та Волинській областях
ТОВ «Мінзавод», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
32282674 – зберігач
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

ТОВ «Гідрогеолог», код за ЄДРПОУ
30605590 – зберігач

Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області, код за
ЄДРПОУ 40349068
ПАТ «Ужгородський Турбогаз», код за
ЄДРПОУ 00153608

Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів
Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

ВАТ «Іршавський комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00954063
ПрАТ «Мукачівська автобаза», код за
ЄДРПОУ 01034797

ВП «Західно-Українська виконавча
дирекція з ліквідації шахт» ДП «ОК»
«Укрвуглереструктуризація», код за
ЄДРПОУ 39257791
Група інвентарних об’єктів у складі: – насосна станція І під- Волинська обл.,
ПрАТ «СКФ Україна», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
йому /літер А-1/ загальною площею 166,7 кв. м; – водопро- м. Луцьк, вул. Гнідавська 05745160
Львівській, Закарпатській та Волинвід технічної води; – водоприймальна споруда /літер Б-1/
(вул. Марцинкевича), 5б
ській областях
загальною площею 68,0 кв. м, – під’їзна дорога до станції І
підйому; – кран мостовий ручний загального призначення; – конденсаторна установка
Група інвентарних об’єктів: КПП (літер А-1) загальною пло- Волинська обл., ТурійВідсутній
Турійська районна державна адмініщею 31,0 кв. м та споруди (літер Ж-1) загальною площею ський р-н, с. Городилець,
страція Волинської області
170,4 кв. м
вул. Військова, 7
Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення лабораторії Волинська обл., ЛюбеЛюбешівська районна державна ліДержавна служба України з питань
районної лікарні ветеринарної медицини загальною площею шівський р-н, смт Любе- карня ветеринарної медицини, код за безпечності харчових продуктів та
277,6 кв. м; гараж загальною площею 99,8 кв. м; сарай за- шів, вул. Миру, 11
ЄДРПОУ 00692535
захисту споживачів
гальною площею 61,7 кв. м
Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення ветлаВолинська обл., РожиРожищенська районна державна ліДержавна служба України з питань
бораторії з вигрібною ямою «А-1» загальною площею
щенський р-н, м. Рожи- карня ветеринарної медицини, код за безпечності харчових продуктів та
170,2 кв. м; гараж на два автомобілі «Е-1» загальною пло- ще, вул. Гагаріна, 50
ЄДРПОУ 00692564
захисту споживачів
щею 94,5 кв. м; сарай «В-1» загальною площею 59,5 кв. м;
туалет «Є-1» загальною площею 2,7 кв. м; склад пального
«Г-1» загальною площею 17,3 кв. м; будівля шахтного
колодязя із пожежною водоймою «Д-1» загальною площею
2,6 кв. м; склад дезрозчинів «Ж-1» загальною площею
24,7 кв. м; віварій «Б-1» загальною площею 84,0 кв. м;
наружний водопровід, наружна каналізація, колонка для
накачування води
Артсвердловина
Волинська обл.,
ПрАТ «Луга», код за ЄДРПОУ 05468096 Міністерство розвитку економіки,
м. Володимирторгівлі та сільського господарства
Волинський, вул. Драгоманова, 38
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Приміщення складу № 16 (реєстровий номер
Одеська обл., АнаньївТОВ «Кононівський елеватор» (збеРегіональне відділення Фонду по
955360.1.ААБАЛД733)
ський р-н, с. Жеребкове, рігач)
Одеській та Миколаївській областях
вул. Привокзальна, 4
Приміщення магазину
Одеська обл., Овідіополь- КСП «Тепличне» (ПП «Тепличне»), код Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, смт Авангард, за ЄДРПОУ 5528964
Одеській та Миколаївській областях
вул. Теплична, 1
Нежитлова будівля загальною площею 256,5 кв. м
Одеська обл., ОвідіопольВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. НовоградОдеській та Миколаївській областях
ківка, вул. Центральна, 57
Будівля магазину
Одеська обл., м. ПоВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
дільськ, вул. БочковиОдеській та Миколаївській областях
ча, 92-а
Нежитлові споруди загальною площею 1526,3 кв. м з
м. Одеса, Овідіопольська
Відсутній
Апарат Фонду
устаткуванням
дуга, 3-А
Будівля колишньої електростанції з обладнанням та грам. Ізмаїл, вул. Кишинів- Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація
Міністерство інфраструктури
дирнею
ська, 4
морських портів України», код за ЄД- України
РПОУ 38728402
Колишнє приміщення банку «Україна»
Одеська обл., ЛиманУправління державної казначейської
Державна казначейська служба
ський р-н, смт Доброслужби України у Лиманському районі України
слав, вул. Центральна, 45 Одеської області, код за ЄДРПОУ
37984056
Будівля контори-лабораторії
Одеська обл.,
ТДВ «ПМК-225», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
м. Білгород01039857
Одеській та Миколаївській областях
Дністровський, вул. Кочубинського, 52-Б
Корпус млину (літ. А) загальною площею 636,7 кв. м (площа Одеська обл., СаратТОВ «Курортстрой», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
забудови 751 кв. м), який у процесі приватизації не увійшов ський р-н, смт Сарата,
32629330
Одеській та Миколаївській областях
до статутного капіталу ВАТ «Саратський комбінат хлібопро- вул. Мельнична, 77
дуктів», код за ЄДРПОУ 00955207
Будівля гаражу загальною площею 367 кв. м
Одеська обл., Білгород- Білгород-Дністровське міжрайонне
Державне агентство водних ресурДністровський р-н,
управління водного господарства, код сів України
с. Удобне, комплекс буді- за ЄДРПОУ 21013142
вель та споруд № 2
Нежитлове приміщення № 101
м. Одеса, вул. Отамана ПАТ «Одеський автоскладальний заРегіональне відділення Фонду по
Головатого, 62, приміщ. вод», код за ЄДРПОУ 00231604
Одеській та Миколаївській областях
№ 101
Нежитлове приміщення № 102
м. Одеса, вул. Отамана ПАТ «Одеський автоскладальний заРегіональне відділення Фонду по
Головатого, 62, приміщ. вод», код за ЄДРПОУ 00231604
Одеській та Миколаївській областях
№ 102
Будівля «Берлін»
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно- Міністерство енергетики та вугільм. Южноукраїнськ, Гідро- Українська АЕС», код за ЄДРПОУ
ної промисловості України
комплекс, 3
24584661
Станція енергокомплекс
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно- Міністерство енергетики та вугільм. Южноукраїнськ, Гідро- Українська АЕС», код за ЄДРПОУ
ної промисловості України
комплекс, 18
24584661
Ковбасний цех фабрики-кухні
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно- Міністерство енергетики та вугільм. Южноукраїнськ, Про- Українська АЕС», код за ЄДРПОУ
ної промисловості України
мисловий майдан24584661
чик, 21а

№ 26 (1306)

Продовження додатка 8
Назва об’єкта
Центральний розподільчий пункт будівельної бази

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «ЮжноУкраїнська АЕС», код за ЄДРПОУ
24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «ЮжноУкраїнська АЕС», код за ЄДРПОУ
24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «ЮжноУкраїнська АЕС», код за ЄДРПОУ
24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «ЮжноУкраїнська АЕС», код за ЄДРПОУ
24584661
Миколаївський окружний адміністративний суд, код за ЄДРПОУ 35356555

Орган управління

Миколаївська обл.,
Міністерство енергетики та вугільм. Южноукраїнськ, Промної промисловості України
майданчик, 22
Аргоно-киснева газофікаційна станція
Миколаївська обл.,
Міністерство енергетики та вугільм. Южноукраїнськ, Промної промисловості України
майданчик, 29
Склад кисневих балонів та карбіду кальцію
Миколаївська обл.,
Міністерство енергетики та вугільм. Южноукраїнськ, Промної промисловості України
майданчик, 31
Сховище зрідженого пропан-бутану
Миколаївська обл.,
Міністерство енергетики та вугільм. Южноукраїнськ, Промної промисловості України
майданчик, 32
Нежитлова будівля загальною площею 2935,1 кв. м
Миколаївська обл.,
Державна судова адміністрація
м. Миколаїв, вул. ЗаводУкраїни
ська, 11
Нежитлова будівля контрольно-насіннєвої лабораторії з до- Миколаївська обл.,
Головне управління Держпродспожив- Державна служба України з питань
поміжними будівлями та спорудами
Єланецький р-н, смт
служби в Миколаївській області, код за безпечності харчових продуктів та
Єланець, вул. Весняна
ЄДРПОУ 40327023
захисту споживачів
(Щорса), 7
Комплекс нежитлових будівель та споруд
Миколаївська обл., Весе- Головне управління Держпродспожив- Державна служба України з питань
линівський р-н, смт Ве- служби в Миколаївській області, код за безпечності харчових продуктів та
селинове, вул. Сонячна ЄДРПОУ 40327023
захисту споживачів
(Червоноармійська), 32
Комплекс нежитлових будівель та споруд
Миколаївська обл.,
Головне управління Держпродспожив- Державна служба України з питань
Казанківський р-н, смт
служби в Миколаївській області, код за безпечності харчових продуктів та
Казанка, вул. Перемоги ЄДРПОУ 40327023
захисту споживачів
(Леніна), 2
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Побутовий корпус літ. ТС-ІІ загальною площею 705,3 кв. м Полтавська обл., м. Пол- КП «Полтавський м’ясокомбінат», код Регіональне відділення Фонду по
тава, вул. Харчовиків, 6 за ЄДРПОУ 00424214
Полтавській та Сумській областях
Громадська будівля (офіс) літ. ОБ-1 загальною площею
Полтавська обл., м. Пол- КП «Полтавський м’ясокомбінат», код Регіональне відділення Фонду по
327,4 кв. м
тава, вул. Харчовиків, 6 за ЄДРПОУ 00424214
Полтавській та Сумській областях
Громадський будинок літ. А1, загальною площею
Полтавська обл., ГаТДВ «Гадяцький елеватор», код за ЄД- Регіональне відділення Фонду по
156,8 кв. м
дяцький р-н, м. Гадяч,
РПОУ 00955650
Полтавській та Сумській областях
вул. Героїв Майдану, 75
Прохідна
Полтавська обл., м. Пол- ТОВ «Полтавський ремонтноРегіональне відділення Фонду по
тава, вул. Буровиків, 6
механічний завод», код за ЄДРПОУ
Полтавській та Сумській областях
31966932
Будинки для відпочинку
Сумська обл., ТростяВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
нецький р-н, сільська
Полтавській та Сумській областях
рада Зарічненська,
«Заплава ріки Ворскла»
масив, 3, 3-А
Адмінбудівля загальною площею 116,7 кв. м
Сумська область, м. Пу- Північно-східний офіс ДержаудитДержавна аудиторська служба
тивль, провулок Маклако- служби
України
ва Миколи, 1
Будівля клубу бригади № 2
Сумська область, ОхтирВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський район, с. Сосонка,
Полтавській та Сумській областях
вул. Садова, 1а
Будівля їдальні
Сумська область, ОхтирВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський район, с. Стара
Полтавській та Сумській областях
Іванівка, вул. Решітька, 4а
Промтоварний склад
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Горького, 122/1 31766001
України
Магазин № 3
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Горького, 122/2 31766001
України
Кочегарка
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Горького, 122/3 31766001
України
Продовольчий склад
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Горького, 122/4 31766001
України
Контора
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури України, вул. Горького, 122/5 31766001
ни, код за ЄДРПОУ 37472062
Загальнотоварний склад
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Горького, 122/6 31766001
України
Магазин № 12
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Залізнична, 42
31766001
України
Магазин № 7
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Прокопенка,
31766001
України
107-а
Червоний куточок
Сумська обл., м. Ромни, ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
вул. Горького, 122/7
31766001
України
Гараж
Сумська обл., м. Буринь, Північно-східний офіс Держаудитслужби, Державна аудиторська служба
площа Першотравнева, код за ЄДРПОУ 40478572
України
буд. 28 «Б»
Адмінбудівля піл літ. «А-1»
Сумська обл., смт ЯмПівнічно-східний офіс Держаудитслужби, Державна аудиторська служба
піль, вул. Заводська, 10, код за ЄДРПОУ 40478572
України
приміщення 51
Приміщення колишньої стоматполіклініки
Сумська обл., м. Охтир- НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта», Міністерство енергетики та вугілька, вул. Київська, 96
код за ЄДРПОУ 05398533
ної промисловості України
Окреме майно, що не увійшло до статутного капіталу
Сумська область, м. Ле- АТ «МОТОР СІЧ», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
АТ «МОТОР СІЧ» у кількості п’ятсот сорок одна одиниця
бедин, вул. Грушева,18 14307794
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
Будівля складу загальною площею 231,1 кв. м
Рівненська обл., Гощан- ВАТ «Гощанський «Райагропостач» (ре- Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. Бугрин,
організоване у ТОВ «СТП Екоресурс»), Рівненській та Житомирській обвул. Перемоги, 2а
код за ЄДРПОУ 00906781
ластях
Нежитлові приміщення загальною площею 57,3 кв. м зі
Рівненська обл., м. КоПП «Пластранс», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
східцевою площадкою 20,8 кв. м на першому поверсі бурець, вул. Київська, 107б 33982500
Рівненській та Житомирській обдівлі сауни
ластях
Будівля кузні загальною площею 78,2 кв. м
Рівненська обл., м. КоКорецьке ВАТ РТО «Агротехсервіс»,
Регіональне відділення Фонду по
рець, вул. Київська, 200 код за ЄДРПОУ 03760316
Рівненській та Житомирській областях
Будівля магазину загальною площею 305,6 кв. м
Рівненська обл., м. Дуб- ПрАТ «Дубенський завод гумовоРегіональне відділення Фонду по
но, вул. Млинівська, 71 технічних виробів», код за ЄДРПОУ
Рівненській та Житомирській об2971506
ластях
Будівля столярного цеху, загальною площею 209,1 кв. м
Рівненська обл., КоВАТ РТО «Агротехсервіс», код за ЄД- Регіональне відділення Фонду по
рецький р-н, м. Корець, РПОУ 03760316
Рівненській та Житомирській обвул. Київська, 200
ластях
Будівля медпункту, загальною площею 63,6 кв. м
Рівненська область,
ПрАТ «Дакор Вест», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
м. Дубно, вул. Грушев03118357
Рівненській та Житомирській обського, 184
ластях
Будівля котельні загальною площею 56,7 кв. м
Рівненська область,
ТзОВ «Пересувна механізована колона Регіональне відділення Фонду по
м. Здолбунів, вул. Куту- № 63», код за ЄДРПОУ 01273421
Рівненській та Житомирській обзова, 18
ластях
Будівля столової загальною площею 472,5 кв. м
Рівненська область,
ПАТ «Дубноцукор», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
Радивилівський р-н,
00372753
Рівненській та Житомирській обс. Пустоіванне, вул. Перластях
шотравнева, 28а
Нежитлова будівля, склад-магазин, загальною площею
Рівненська область,
ПАТ «Дубноцукор», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
125,7 кв. м
м. Дубно, пров. Цен00372753
Рівненській та Житомирській обтральний, 9
ластях
Будівля корівника для ВРХ на 50 голів загальною площею
Рівненська область, ОстВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
1280,1 кв. м, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Рів- розький р-н, с. Слобідка,
Рівненській та Житомирській обненський завод високовольтної апаратури»
вул. Мала Слобідка, 60
ластях
Будівля їдальні загальною площею 147,6 кв. м, що не увіРівненська область,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
йшла до статутного капіталу КСП «Білашівське»
Здолбунівський р-н,
Рівненській та Житомирській обс. Білашів, вул. І.
ластях
Франка, 5
Будівля трансформаторної підстанції загальною площею
Рівненська обл., КоКорецьке ВАТ РТО «Агротехсервіс»,
Регіональне відділення Фонду по
40,5 кв. м
рецький р-н, м. Корець, код за ЄДРПОУ 03760316
Рівненській та Житомирській обвул. Київська, 200
ластях
Будівля трансформаторної станції загальною площею
Рівненська обл., м. ДуВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
42,9 кв. м, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ
бровиця, вул. ГагаріРівненській та Житомирській об«Дубровицьке ВО «Райагротехсервіс»
на, 88
ластях
Будинок відпочинку загальною площею 66,3 кв. м
Рівненська обл., ВолодиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
мирецький р-н, смт ВоРівненській та Житомирській облодимирець, вул. Лісова
ластях
поляна, 18/1
Будинок відпочинку загальною площею 62,9 кв. м
Рівненська обл., ВолодиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
мирецький р-н, смт ВоРівненській та Житомирській облодимирець, вул. Лісова
ластях
поляна, 18/2
Будівля столярного цеху (РБУ) «С-2» загальною площею
м. Рівне, вул. КиївДП НВО «Потенціал-Еко», код за
Регіональне відділення Фонду по
1211,7 кв. м
ська, 106
ЄДРПОУ 22555721
Рівненській та Житомирській областях
Лінія по виробництву блоків стін підвалів
м. Житомир, вул. Фастів- ПрАТ «Фірма «Житомирінвест», код за Регіональне відділення Фонду по
ська, 11а
ЄДРПОУ 01272640
Рівненській та Житомирській областях
Нежитлова будівля колишньої їдальні
Житомирська обл., Олев- ВАТ «Озерянський комбінат залізоРегіональне відділення Фонду по
ський р-н, смт Новоозе- бетонних і гідротехнічних конструкцій», Рівненській та Житомирській обрянка, вул. Заводська, 1 код за ЄДРПОУ 1033444
ластях
Будівлі теплиці
Житомирська обл.,
Новоград-Волинська районна держав- Новоград-Волинська районна дерм. Новоград-Волинський, на адміністрація Житомирської облас- жавна адміністрація Житомирської
вул. Ушакова, 44
ті, код за ЄДРПОУ 04053654
області
Будівля навісу
Житомирська обл.,
Новоград-Волинська районна держав- Новоград-Волинська районна дерм. Новоград-Волинський, на адміністрація Житомирської облас- жавна адміністрація Житомирської
вул. Відродження, 6а
ті, код за ЄДРПОУ 04053654
області


15 червня 2020 року

12

відомості

№ 26 (1306), 15 червня 2020 року

приватизації

Продовження додатка 8

Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Будівля котельні № 257
Житомирська обл.,
Новоград-Волинська районна держав- Новоград-Волинська районна дерм. Новоград-Волинський, на адміністрація Житомирської облас- жавна адміністрація Житомирської
вул. Ушакова, 44А
ті, код за ЄДРПОУ 04053654
області
Будинок мисливця – будинок № 1 (інв. № 100386)
Житомирська обл.,
ДП «Малинське лісове господарство», Державне агентство лісових ресурРадомишльський р-н,
код за ЄДРПОУ 13551546
сів України
територія Вишевицької
сільської ради (за межами населених пунктів),
Іршанське лісництво,
квартал 115, виділ 1
Будівля магазину «Дари лісів» площею 473, 4 кв. м
м. Житомир, проспект
Державне підприємство «Житомирське Державне агентство лісових ресурМиру, 69
лісове господарство», код за ЄДРПОУ сів України
22050949
Нежитлова будівля
Житомирська обл.,
Головне територіальне управління
Регіональне відділення Фонду по
Ємільчинський р-н,
юстиції у Житомирській області, код за Рівненській та Житомирській обс. Бараші, вул. Василя
ЄДРПОУ 34900660
ластях
Шевчука, 4
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею
Харківська обл., Красно- ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код за Регіональне відділення Фонду по
251,7 кв. м
кутський р-н, с. Городнє, ЄДРПОУ 00412406
Харківській, Донецькій та Луганвул. Центральна, 5а
ській областях
Нежитлова будівля гаражу загальною площею 76,90 кв. м
Харківська обл., Красно- ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код за Регіональне відділення Фонду по
кутський р-н, с. Городнє, ЄДРПОУ 00412406
Харківській, Донецькій та Луганвул. Центральна, 5б
ській областях
Будівля телефонної станції літ. А-1 загальною площею
Донецька обл., Велико- ПАТ «МАКСТРОЙ», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
91,9 кв. м
новосілківський р-н, се- 05394759
Харківській, Донецькій та Луганлище Урожайне, вул. Поській областях
штова, 1
Пункт по переробці сільськогосподарської продукції загаль- Харківська обл., Харків- ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», код за
Міністерство енергетики та вугільною площею 447,9 кв. м
ський р-н, смт Коротич, ЄДРПОУ 05471230
ної промисловості України
вул. Низова, 76
Нежитлова будівля літ. А-1 (водонапірна башта) загальною Харківська обл., Дергачів- ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», код за
Міністерство енергетики та вугільплощею 9,6 кв. м
ський р-н, с. Подвірки,
ЄДРПОУ 05471230
ної промисловості України
вул. Набережна, 15
Магазин загальною площею 540,2 кв. м
Харківська обл., ДергачівВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, смт СолониХарківській, Донецькій та Луганцівка, вул. Заводська, 1
ській областях
Ліфт
Харківська обл., ДергачівВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, смт СолониХарківській, Донецькій та Луганцівка, вул. Заводська, 1
ській областях
Нежитлова будівля магазину літ. «А» загальною площею
Харківська обл.,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
159,8 кв. м
Куп’янський р-н, с. ВиХарківській, Донецькій та Луганшнівка, вул. Центральській областях
на, 103
Магазин літ. «А-1» з прибудовою літ. «А1-1» загальною
Харківська обл., ЗоПАТ «Жовтневе», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
площею 115,1 кв. м
лочівський р-н, селище 00488912
Харківській, Донецькій та ЛуганКалинове (Жовтневе),
ській областях
майдан Конституції (площа Жовтнева), 3
Нежитлова будівля (кооперативна лавка) загальною площею Харківська обл., Богоду- ПрАТ «Ульяновське», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
48.3 кв. м
хівський р-н, с. Іванівка, 00387097
Харківській, Донецькій та Луганвул. Приїзжа, 6
ській областях
Нежитлові приміщення загальною площею 319,0 кв. м
Харківська обл., ЗміївПрАТ «Племінний завод «Червоний ве- Регіональне відділення Фонду по
(1 поверху №№ 2-1÷2-9 площею 109,4 кв. м, 2 поверху
ський р-н, с. Першотрав- летень», код за ЄДРПОУ 00486770
Харківській, Донецькій та Луган№№ 2-10÷2-29 площею 209,6 кв. м) та ґанок а1 в нежитло- неве, площа Центральській областях
на, 3-а
вій будівлі літ. А-2
Нежитлові приміщення № 13-20 в літ. «Г» загальною плоХарківська обл.,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
щею 185,3 кв. м
Куп’янський р-н, с/рада
Харківській, Донецькій та ЛуганКурилівська
ській областях
Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 42,6 кв. м Харківська обл., ДвоВАТ «Куп’янський цукровий комбінат», Регіональне відділення Фонду по
річанський р-н, с. Такод за ЄДРПОУ 00373215
Харківській, Донецькій та Луганвільжанка, вул. Переській областях
моги, 27 а
Нежитлова будівля магазину літ. «А» загальною площею
Харківська обл., Сахнов- ПрАТ «Сахновщинське імені М. О.
Регіональне відділення Фонду по
84,27 кв. м
щинський р-н. с. Сугарів- Ключки», код за ЄДРПОУ 00851198
Харківській, Донецькій та Луганське (колишнє Жовтень),
ській областях
вул. Центральна, 7
Нежитлова будівля магазину літ. «А» загальною площею
Харківська обл.,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
65,9 кв. м
Куп’янський р-н, с. Нова
Харківській, Донецькій та ЛуганТарасівка, вул. Сморшка
ській областях
А. Д., 1
Нежитлова будівля магазину загальною площею 66,0 кв. м Харківська обл.,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
Куп’янський р-н, с. МикоХарківській, Донецькій та Луганлаївка, вул. Миру, 9
ській областях
Прибудована будівля магазину з підвалом літ. А загальною Харківська обл.,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
площею 260 кв. м та складським приміщенням літ. Б загаль- Куп’янський р-н, с. ЯгідХарківській, Донецькій та Луганною площею 17,1 кв. м
не, вул. 1-го Травня, 10а
ській областях
Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 51,1 кв. м Харківська обл., ЧугуївВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. РоздольХарківській, Донецькій та Луганне (колишнє Чапаєво),
ській областях
вул. Роганська, 3
Нежитлова будівля (магазин) літ. А-1 загальною площею
Харківська обл., ЗміївПрАТ «Племінний завод «Червоний ве- Регіональне відділення Фонду по
55,1 кв. м
ський р-н, с. Кукулівка, летень», код за ЄДРПОУ 00486770
Харківській, Донецькій та Луганвул. Польова, 1
ській областях
Нежитлова будівля (пральня) літ. «А-1» загальною площею Харківська обл., БалаВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
149,1 кв. м
клійський р-н, смт СавинХарківській, Донецькій та Луганці, вул. Шкільна, 2
ській областях
Інженерна споруда «Басейн бризкальний»
Донецька обл.,
ВАТ «Содовий завод», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
м. Слов’янськ, вул. Ново- 00204895
Харківській, Донецькій та Лугансодівська, 2
ській областях
Нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування
Донецька обл., НікольСТОВ «Первомайська птахофабрика», Регіональне відділення Фонду по
загальною площею 93 кв. м
ський (Володарський)
код за ЄДРПОУ 00851979
Харківській, Донецькій та Луганр-н, с. Тополине,
ській областях
вул. Шкільна, 13
Група будівель і споруд автостанції у складі: будівля автоДонецька обл., МанПАТ «Донецьке обласне підприємство Регіональне відділення Фонду по
станції площею 236,1 кв. м, туалет площею 48,7 кв. м, навіс гушський р-н, смт Ялта, автобусних станцій», код за ЄДРПОУ Харківській, Донецькій та Луганплощею 226,9 кв. м, навіс площею 12,6 кв. м, огорожа
вул. Маяковського,
03113785
ській областях
площею 18,2 кв. м, огорожа площею 13,6 кв. м, замощення 48/18А
площею 5215 кв. м
Нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною
Донецька обл., м. БахТДВ «СІНІАТ», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
площею 134,4 кв. м, 2-го поверху № 20-29 загальною пло- мут, пров. Ломоносів00290601
Харківській, Донецькій та Луганщею 259,0 кв. м в літ. “Г-2г” загальною площею 393, 4 кв. м ський 2-й, буд. 3
ській областях
(колишня їдальня, інв. № 672)
Нежитлові приміщення №№ 1-9 загальною площею
Донецька обл., м. Крама- ТОВ «Агрофірма Степове», код за ЄД- Регіональне відділення Фонду по
97,9 кв. м (колишня лазня)
торськ, смт Шабельківка, РПОУ 00848664
Харківській, Донецькій та Луганвул. Вільямса, 1
ській областях
Бокс № 1, П-1 на території автотранспортного виробничого Донецька обл., Бахмут- Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренер- Міністерство енергетики та вугільоб’єднання загальною площею 1440,0 кв. м
ський р-н, м. Світлого», код за ЄДРПОУ 00131245
ної промисловості України
дарськ, вул. Енергетиків,
буд. 101
Нежитлова будівля літ. “А-1” з прибудовами та ґанком
Донецька обл., Покров- КСП «Селидівське», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
(інв. № 26)
ський р-н, с. Новоєли00848196
Харківській, Донецькій та Луганзаветівка, вул. Широка,
ській областях
буд. 86А
Комплекс (передавальний радіоцентр)
Донецька обл., м. МаДержавне підприємство «Маріуполь- Міністерство інфраструктури
ріуполь, проспект Наський морський торговельний порт», України
хімова, 13
код за ЄДРПОУ 01125755
Будівля нежитлова (склад)
Донецька обл., м. МаДержавне підприємство «Маріуполь- Міністерство інфраструктури
ріуполь, вул. Лавицько- ський морський торговельний порт», України
го, 10-б
код за ЄДРПОУ 01125755
Назва об’єкта
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Адреса об’єкта

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Будівля, будинок шипчандлерського пункту

Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Луніна, 99

Будівля нежитлова

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Ласкова
П. А., 2А
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Набережна, 7

Будівля нежитлова
Нежитлові будівлі гаражів

Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Центральна, 3
Будівля гаражу
Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 219
Комплекс приміщень у складі: нежитлова будівля загальною Луганська обл., Сватівплощею 554,4 кв. м, сарай загальною площею 23 кв. м,
ський р-н, м. Сватове,
сарай загальною площею 6,2 кв. м, вбиральня загальною
вул. Державна, 9
площею 22,6 кв. м, гараж загальною площею 65,1 кв. м
Водопод’ємна установка ВУ-10-304
Луганська область, смт
Новоайдар, вул. Великий шлях
Павільйон
Луганська область, смт
Новоайдар, вул. Великий
шлях, 170-в
Нежитлова будівля червоного кутка
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Силікатна, 10-ф
Автомобіль ЗАЗ-LANOS (р/н ВВ4400СВ)
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 12
Нежитлові будівлі у складі: гараж В, загальною площею –
Луганська обл., м. Кре33,9 кв. м; гараж Б, загальною площею – 62,7 кв. м
мінна, вул. Банкова, 3

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт»,
код за ЄДРПОУ 01125755
Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт»,
код за ЄДРПОУ 01125755
Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт»,
код за ЄДРПОУ 01125755
Національний банк України, код за
ЄДРПОУ 00032106

Орган управління
Міністерство інфраструктури
України
Міністерство інфраструктури
України
Міністерство інфраструктури
України
Національний банк України

Національний банк України, код за
ЄДРПОУ 00032106

Національний банк України

Управління державної казначейської
служби України у Сватівському районі
Луганської області, код за ЄДРПОУ
37928384
ВАТ «Новоайдарська птахофабрика»,
код за ЄДРПОУ 00851488

Державна казначейська служба
України

ВАТ «Новоайдарська птахофабрика»,
код за ЄДРПОУ 00851488

Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях
Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях
Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях
Державна міграційна служба
України

КП «Сєвєродонецький комбінат будівельних матеріалів та конструкцій»,
код за ЄДРПОУ 01235811
Управління Державної міграційної
служби України в Луганській області,
код за ЄДРПОУ 37851432
Управління Державної казначейської
Державна казначейська служба
служби України в Кремінському районі України
Луганської області, код за ЄДРПОУ
37796309
Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Група інвентарних об’єктів АЗС № 3
м. Херсон, вул. СадоВідсутній
Міністерство енергетики та вугільва, 43
ної промисловості України
Група інвентарних об’єктів: трактор колісний Т-40 (інв.
м. Херсон, Карантинний ТОВ «Столична судноплавна компаРегіональне відділення Фонду в
№ 776), автомобільний кран КС-3562 (інв. № 714), універ- острів, 1
нія», код за ЄДРПОУ 31628535
Херсонській області, Автономній
сальна уборочна машина (інв. № 686), автомобільний кран
Республіці Крим та м. Севастополі
КС-МАЗ-500 (інв. № 661), електроустановка для іспитів (інв.
№ 7383), 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)
Гараж
Херсонська обл., м. Ка- Управління Державної казначейської
Державна казначейська служба
ховка, гаражне товарислужби України у Каховському районі України
ство «Сигнал», гараж 553 Херсонської області
Гараж
Херсонська обл.,
Управління Державної казначейської
Державна казначейська служба
м. Каховка, гаражне
служби України у Каховському районі України
товариство «Аеропорт», Херсонської області
гараж 476
Комплекс споруд підсобного господарства «Вербка» (теХерсонська обл., ГолоПАТ «Херсонводбуд», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду в
плиці)
пристанський р-н, с. Ви- 01036483
Херсонській області, Автономній
ноградне, вул. ШабРеспубліці Крим та м. Севастополі
ська, 52
Котедж (літ. В)
Херсонська обл., ГеніНаціональний банк України, код за
Національний банк України
чеський р-н, с. Генічеська ЄДРПОУ 00032106
Гірка, вул. Набережна, 32
Нежитлові приміщення загальною площею 1056,7 кв. м
м. Херсон, вул. ВиОлешківське міжрайонне управління
Державне агентство водних ресур(в тому числі: нежитлові приміщення загальною площею
шнева, 60
водного господарства, код за ЄДРПОУ сів України
243,5 кв. м на першому поверсі, другий поверх загальною
01034707
площею 402,3 кв. м та третій поверх загальною площею
410,9 кв. м) триповерхової будівлі ремонтно-механічної майстерні (реєстровий № 01034707.5ФННМЯЕ002) та складські
приміщення загальною площею 307,2 кв. м (реєстровий
№ 01034707.5ФННМЯЕ004)
Будівля пожежного депо
Херсонська обл., м. Бе- ПАТ «Бериславський елеватор», код за Регіональне відділення Фонду в
рислав, вул. 1 Травня,
ЄДРПОУ 00956595
Херсонській області, Автономній
300
Республіці Крим та м. Севастополі
Пожежний автомобіль
Херсонська обл., м. Бе- ПАТ «Бериславський елеватор», код за Регіональне відділення Фонду в
рислав, вул. 1 Травня,
ЄДРПОУ 00956595
Херсонській області, Автономній
300
Республіці Крим та м. Севастополі
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Окреме майно – кран автомобільний (КС-4561) К-162 на
м. Київ, вул. БаренМостобудівельний загін № 2 ПАТ
Регіональне відділення Фонду по
базі шасі КрАЗ-257, державний № АА 8416 ВМ, інв. № 8457 бойма, 8
«Мостобуд», код за ЄДРПОУ 01386303 м. Києву
Нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної м. Київ, вул. Академіка
ПАТ «Науково-дослідний інститут елек- Регіональне відділення Фонду по
оборони (корпус 23))
Кримського, 27, літера Б тромеханічних приладів», код ЄДРПОУ м. Києву
14309824
Нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі їдальні м. Київ, вул. Васильків- ПрАТ «Торговельно – підприємниць- Міністерство енергетики та вугільзагальною площею 969,50 кв. м
ська, 34, літера Т
кий центр», код за ЄДРПОУ 05414775 ної промисловості України
Об’єкт нерухомого майна: майновий комплекс – санаторій м. Київ, вул. Федора
Відсутній
Відсутній
(недіючий) загальною площею 1061,90 кв. м, а саме: водо- Максименка (Червонолікарня (літера А) загальною площею 793,00 кв. м, ізолятор флотська), 3
(літера Б) загальною площею 158,30 кв. м, літній павільйон
(літера В) загальною площею 87,30 кв. м, майстерня (літера
Г) загальною площею 13,50 кв. м, туалет (літера Д) загальною площею 9,80 кв. м
Склад збереження матеріалів мобрезерву загальною плоКиїв, вул. Електриків, 26, ПрАТ «Завод «Кузня на РибальськоРегіональне відділення Фонду по
щею 1159,9 кв. м (з обладнанням: кран-балка – 2 одиниці; літера XXXII
му», код за ЄДРПОУ 14312364
м. Києву
консольно–поворотний кран – 1 одиниця; підвісні шляхи,
електротельфер – 2 одиниці; стелаж – 1 одиниця; контейнер – 2 одиниці)
Госпблок (літ. «А») загальною площею 691,5 кв. м
м. Київ, вул. Тупікова
ДП «Виробниче об’єднання «Київпри- Державне космічне агентство
генерала, 11-А/ вул. Дес- лад», код за ЄДРПОУ 14309669
України
нянська, 19А
Нежитлові приміщення літ. «А» загальною площею
м. Київ, вул. Гната ХотНЕК «Укренерго», код за ЄДРПОУ
Міністерство фінансів України
669,2 кв. м (група приміщень № 12 поверх І – площею
кевича (Червоногвардій- 00100227
30,2 кв. м, група приміщень № 13 поверх І – площею
ська), 38
43,1 кв. м, група приміщень № 14 поверх І – площею
266,6 кв. м, група приміщень № 15 поверх ІІ – площею
329,3 кв. м)
Будівля складу – модулю (літ. «С»), огорожа – частина 70 м, м. Київ, вул. КудрявДП «АГРОСПЕЦСЕРВІС», код за ЄДМіністерство розвитку економіки,
ворота металеві запасні
ська, 16
РПОУ 34532280
торгівлі та сільського господарства
України
Нежитлове приміщення на третьому поверсі будівлі літера А м. Київ, вул. Верхня, 3-5 Державне підприємство «Еко», код за Міністерство розвитку економіки,
ЄДРПОУ 32309722
торгівлі та сільського господарства
України
Вбудоване нежитлове приміщення громадського признам. Київ, бульвар Лесі
Державне підприємство «Еко», код за Міністерство розвитку економіки,
чення
Українки, 10
ЄДРПОУ 32309722
торгівлі та сільського господарства
України
Нежитлове приміщення на цокольному поверсі
м. Київ, вул. Джона Мак- Державне підприємство «Еко», код за Міністерство розвитку економіки,
кейна, 43
ЄДРПОУ 32309722
торгівлі та сільського господарства

___________

* Перелік майна товариства, що підлягає приватизації, визначено наказом Фонду державного майна України
від 28.12.2019 № 1574.

прийнято рішення
про приватизацію
Рівненська та Житомирська області
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 10.06.2020 № 342
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – нежитлової будівлі, будівлі управління статистики загальною площею 469,7 м2 за адресою: 35705, Рівненська обл., м. Здолбунів,
вул. Пушкіна, 44, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Рівненській області, код ЄДРПОУ (02362061), шляхом продажу
на аукціоні без умов.
Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Т. М. КАРПЮК,
тел. (044) 200-35-01
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Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Карпюк
Л. П. Пюра
О. В. царуліца
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