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Львівська, Закарпатська
та Волинська області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – окремого майна Лопатинського місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що перебуває на балансі
ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618)

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно
Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання
спирту ДП «Укрспирт» у складі:
(50002) Адміністративний корпус (заг. пл. 940,4 кв.м), (50015) Міні-пекарня
(заг. пл. 597,4 кв.м), (50009) Будівля матеріального складу (заг. пл. 190,4 кв.м),
(50004) Будівля спиртосховища (заг. пл. 332,6 кв.м), (50007) Будівля ректифікаційного цеху (заг. пл. 813 кв.м), (50010) Будівля бродильного відділення
(заг. пл. 445,3 кв.м), (50001) Будівля дріжджового відділення (заг. пл. 1188,3
кв.м), (50012) Будівля солодовні (заг. пл. 1032,7 кв.м), (50013) Будівля підробочного відділу (заг. пл. 391,3 кв.м), (50014) Будівля компресорнотрансформаторної підстанції (заг. пл. 154,3 кв.м), (50008) Будівля котельні та
електрозварочного пункту (заг. пл. 511,8 кв.м), (50017) Будівля майстерні (заг.
пл. 179,7 кв.м), (50005) Будівля складу солодового зерна площею 725,3 кв.м,
(50011) Будівля зерноскладу №1 площею 1293,4 кв.м, (50003) Будівля деревообробної майстерні з гаражем (заг. пл. 663,8 кв.м), (50018) Будівля мінімлину (заг. пл. 218,5 кв.м), (50019) Будівля крупорушки (заг. пл. 148,5 кв.м),
(50035) Споруда сепараторної барди, (50016) Будівля бензосклад (заг. пл.
264,5 кв.м), (50006) Будівля конюшні (заг. пл. 190,1 кв.м), (50030) Будівля
очисних споруд (заг. пл. 18,1 кв.м), (50036) Складська площадка під вигрузку
зерна (заг. пл. 505 кв.м), (50028) Свердловина артезіанська, (50504) Лічильник електромагнітний, (50394) Насосний агрегат ЄЦВ, (50167) Насос СД 80/18,
(50020) Огорожа біля ставка, (50021) Склад нафтопродуктів, (50022) Димова
труба, (50023) Огорожа цегляна, (50024) Шосейна дорога, (50025) Автопереїзди території, (50026) Свердловина артезіанська, (50027) Свердловина артезіанська, (50029) Бардяна яма, (50031) Силоса, (50032) Силоса, (50033)
Огорожа крупорушки, (50034) Ставок водообороту, (50037) Лінія електропередач, (50038) Каналізація, (50039) Водопровід, (50040) Теплові сітки, (50041)
Паропровід котельні, (50042) Газопровід котельні, (50043) цистерна меляса
№1 75м3, (50044) цистерна меляса №2 75 м3, (50045) цистерна 75 м3, (50046)
цистерна ефірна №7 75 м3 7000дал, (50047) ємність спиртова №1 20 м3,
(50048) ємність спиртова №2 20 м3, (50049) КотелДКВР-6,5, (50050) Котел
ДЕ-10, (50051) Економайзер ЕБ-2-236, (50052) Вентилятор, (50053)
Димосос,(50054) Трансформатор 315, (50055) Трансформатор 400, (50056)
Щитки ЩО-110, (50057) Фільтр ХВО д2000, (50058) Фільтр ХВО д2000, (50059)
Фільтр односторонній, (50060) Щит електричний, (50061) Щит електричний,
(50062) Щит електричний, (50063) Щит електричний, (50064) Щит електричний, (50065) Щит електричний(комплект), (50066) Панелі ЩО-70 (комплект),
(50067) Електрощит, (50068) Щит управління, (50069) Щит управління, (50070)
Щит управління, (50071) Щит управління, (50072) Фільтр катіоніт, (50073) Розсів МБО-01, (50074) Лінія вигрузки причепів, (50075) Солодоворошитель,
(50076) Оцукрювач 8м3, (50077) Чан замочний, (50078) Чан замочний, (50079)
Збірник солодового молока, (50080) Деаератор. Установка Д-20, (50081) Піноловушка, (50082) Теплообмінник, (50083) Варочний агрегат(висок. варка),
(50084) Дріжджанка, (50085) Дріжджанка, (50086) Дріжджанка, (50087) Дріжджанка, (50088) Дріжджанка, (50089) Чан бродильний, (50090) Чан бродильний, (50091) Чан бродильний, (50092) Чан бродильний, (50093) Чан бродильний, (50094) Чан бродильний, (50095) Чан бродильний, (50096) Чан бродильний, (50097) Чан бродильний, (50098) Чан бродильний, (50099) Підігрівач
бражки, (50100) Дефлегматор(висок. варка), (50101) Контрольний снаряд
КС-35, (50102) Контрольний снаряд КС-70, (50103) Сита солодовіз чанком,
(50104) Солодоворошитель ВС-2, (50105) Брагоректифікаційний апарат,
(50106) Дезмембратор-вентилятор, (50107) Дезмембратор, (50108) Контрольний снаряд ВКА-2, (50109) Цистерна спиртова №1 6750 дал, (50110) Цистерна спиртова №2 6750 дал, (50111) Цистерна спиртова №3 6800 дал, (50112)
Цистерна спиртова №4 6850 дал, (50113) Ємність ферментна (сивушна олива)
№6 1050 дал, (50114) Цистерна №5 2030 дал ЕАФ, (50115) Мірник №1 76,5
дал спирт, (50116) Мірник №2 74,9дал спирт, (50117) Мірник №5 75,1дал ЕАФ,
(50118) Мірник №6 74,9дал ЕАФ, (50119) Мірник №7 75дал сив. масло, (50120)
Мірник №3 250,2 дал спирт, (50121) Мірник №4 249,7 дал спирт, (50122) Цистерна ЕАФ 9м3 (зливне), (50123) Ємність емальована (хімікати), (50124) Сепаратор браж. 05, (50125) Затвор гідравлічний, (50126) Підігрівач бражки,
(50127) Вакуум перервник (комплект 6 шт.), (50128) Збірник лют. води, (50129)
Збірник лют. води, (50130) Ректоколона, (50131) Кип’ятильник епюр. колони,
(50132) Конденсатор, (50133) Конденсатор, (50134) Конденсатор, (50135)
Конденсатор, (50136) Конденсатор, (50137) Спиртоловушка, (50138) Відокремлювач парів, (50139) Екстрактивно ректифікаційна колона, (50140) Розширювач, (50141) Бражна колона, (50142) Розширювач, (50143) Епруветка,
(50144) Вакуум перервник (комплект 2 шт.), (50145) Розширювач, (50146)
Конденсатор F=20м2БК, (50147) Ростковідбивна машина, (501474) Мірник 75
дал, (501477) Перетворювач частоти, (501478) Перетворювач витрат рідини,
(50148) Паросепаратор, (50149) Міксери 10 шт. (комплект до бродильних чанів), (501497) Котел Д-10, (50151) Тістомісильна машина, (50152) Обладнання пекарні, (50153) Котел пекарні, (50154) Котел пекарні, (50155) Обладнання
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млина, (50156) Дооснащення млина, (50157) Насос 8/18 К, (50158) Насос НБ50, (50159) Вакуум-насос ВВН-6, (50160) Вакуум насос ВВН-6, (50161) Насос
ФГ-80(бардяний), (50162) Насос АСВН-80, (50163) Насос АСВН-80, (50164)
Насос АСВН-80, (50165) Насос АСВН-80, (50166) Насос СД 50/10, (50168) Насос СД 80/18, (50169) Насос буровий НБ-32, (50170) Насос К 80-65, (50171)
Насос К 20-30, (50172) Насос-дозатор НД-1, (50173) Трансформ. зварюв.,
(50174) Трансформ. зварюв., (50175) Станок УС-2м, (50176) Станок токарний,
(50177) Станок заточний, (50178) Станок заточний, (50179) Станок заточний,
(50180) Зварочний апарат, (50181) Зварочний апарат, (50182) Станок фрезерний, (50183) Водороздатчик, (50184) Котел КЧМ, (50185) Водонагрівач,
(50186) Компресор з ресівером, (50187) Компресор з ресівером, (50188) Станок свердлильний №23362, (50189) Станок токарний, (50190) Станок свердлильний, (50191) Вентилятор, (50192) Мотопомпа. (50193) Станок деревообробний, (50194) Автозаправочний блок, (50195) Станок СКПУ (деревообробний), (50196) Електродвигун, (50197) Деревообробний станок, (50198) Водолічильник, (50200) Дробилка ДДМ-5, (50201) Дробилка ДДМ-5, (50202)
Дробилка А1-ДДП, (50203) Дробилка А1-ДДП, (50204) Норія, (50205) Авторозвантажувач, (50206) Ваги елеваторні, (50207) Ваги елеваторні, (50208)
Варочний апарат №1, (50209) Варочний апарат №2, (50210) Емальований
збірник, (50211) Ресівер-накопичувач, (50212) Ємність для кислоти, (50213)
Ємність для формаліну, (50214) Норія П50/25 ( солод. Зер), (50215) Конвеєр
ТС 50м( солод. Зер), (50216) Конвеєр ТМ 62, (50217) Зернонавантажувач,
(50218) Зернонавантажувач, (50219) Гуар 25 т, (50220) Дефлегматор ректоколони, (50221) Кипятил. ректоколони, (50222) Конденсатор ректоколони,
(50223) Конденсатор 5 м2, (50224) Конденсатор 5 м2, (50225) Конденсатор
5 м2, (50226) Епюраційна колона, (50227) Дефлегматор колони, (50228) Підігрівач бражки, (50231) Холодильна камера, (50232) Шкаф холодильний,
(50233) Шкаф холодильний, (50234) Котел КЧМ, (50236) Торгове обладнання,
(50239) Щит управління, (50240) Щит управління, (50241) Щит управління,
(50242) Ваги маш. 30т, (50243) Автозаправочна колонка, (50244) Вага РП-100
для проса, (50245) Телефакс, (50246) Зарядна установка, (50247) Піч муфельна, (50248) Норія, (50249) Норія, (50250) Вентилятор ВПЦ, (50251) Обладнання крупорушки, (50252) Ваги електронні лабор. АД-50, (50253) Конденсаторна батарея, (50254) Комп’ютер, (50257) Сканер, (50258) Принтер, (50259)
Зерноочисна машина, (50260) Ємність для єфірів № 8 25м3 2300 дал, (50261)
Монітор 17 TFT, (50264) Монітор 15 TFT, (50265) Принтер «Canon», (50266)
Принтер «Canon», (50267) Насос CR16-120, (50268) Міні АТС, (50269)
Комп’ютер «Алекс» РССЛ, (50271) Комп’ютер «Алекс» А-РС, (50272) Монітор
17 TFT, (50273) Зварювальна установка, (50274) Насос СR16-120, (50275)
Сервер «Алекс» РС, (50276) Блок безперервного живлення, (50281) Насос
4К90, (50282) Центробіжний насос, (50283) Насосний агрегат ЕЦВ, (50284)
Електронасос ЗМ 40-200/5,5, (50285) Електронасос ЗМ 40-200/5,5, (50286)
Насос ЗМ 40-160/40, (50287) Насос ЗМ 40-160/40, (50288) Насос ДВО 400,
(50289) Насос WILO, (50290) Насос WILO, (50292) Насос ЗМ 40-200, (50293)
Навантажувач КШП, (50294) Насос К 80/18, (50295) Круг повор. 03.13.000,
(50296) Апарат висок. тиску в к-ті, (50297) Насосний агрегат, (50298) Насосний агрегат, (50299) ПК 2200/МВ/128 МВ, (50302) Монітор 17 TFT LG, (50304)
ПК Smpr 2200/MB/128MB, (50305) Програма Windows, (50306) ПК «Алекс»
Smpr/2200/MB, (50307) ПК «Алекс» Smpr/2200/MB, (50308) ПК «Алекс»
/2200/M, (50309) Монітор 17 Samsung, (50311) Монітор 17 Samsung, (50312)
Прогр. пакет Office XP, (50313) Прогр. пакет Office XP, (50314) Прогр. пакет
Office XP, (50315) Прогр. пакет Office XP, (50316) Прогр. пакет Office XP, (50317)
Прогр. пакет Office XP, (50318) Прогр. пакет Office XP, (50319) Прогр. пакет
Office XP, (50320) Прогр. пакет Office XP, (50321) Прогр. пакет Office XP, (50322)
Дробарка А1-ДМ2Р, (50323) Пальник газовий СНГ, (50324) Пальник газовий
СНГ, (50329) Установка УПВР-0901, (50330) Насосний агрегат ЕЦВ 8-40,
(50331) Насос ЗМ 50-160/7,5, (50332) Дезмембратор з електродвигуном,
(50333) Насосний агрегат ЕЦВ, (50334) Стабілізатор Витрат зерна, (50335)
Аспірація столярного цеху, (50336) Ємність нержавіюча, (50337) випарна ємність, (50338) Насосний агрегат ЕЦВ, (50341) Інжектор, (50342) Шкаф електротехнічний, (50343) Теплообмінник спіральний, (50344) Електрошафа сушильна, (50345) Насос дозатор, (50346) Насос к 80, (50347) Насос-дозатор
ДLХ МF 5-7, (50348) Насос-дозатор ДLХ СС 8-10, (50349) Ємність гідроферментативної обробки, (50350) Системний блок Атлон, (50351) Монітор 17
Samsung TFT, (50352) Насосний агрегат ЕЦВ, (50353) Насос ЗМ 50-160/7,5,
(50354) Колонка акустична, (50355) Колонка акустична, (50356) Мікшерний
пульт, (50357) Підсилювач, (50358) Дробилка А1ДМ2Р-110, (50359) Електродвигун 75 кВт, (50360) Принтер Samsung, (50361) Щит БРУ, (50362) Насос ЕВЦ
8-40-60, (50364) Насос К 65-50 ( мазут), (50365) Насос К 65-50, (50366) Вакуумний насос, (50367) Системний блок ІНТЕЛ, (50368) Мірник № 8, (50369)
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Маточник, (50370) Збірник води, (50371) Деревообробний станок, (50374) Цистерна метал. ЕАФ
№ 9 7000 дал, (50375) Цистерна металева (мазут), (50376) Насос ЗМ 40-200-5,5, (50377) Компресор 22 кВ з роз сівером, (50378) Насос ПДВ-25, (50379) Зварювальний апарат, (50380) Монітор ТFТ «19», (50381) Нас. агр П3-ППВ (меляса), (50382) Нас. агр П3-ППВ (меляса), (50383) Насос
ЗМ 40-200/5,5, (50384) Мазутна схема, (50385) Насос 3М 40-160, (50386) Насос 3М 40-160,
(50387) Насос для промивних вод, (50388) Насос 206-1/Е/3-400-50-2, (50389) Насос 206-1/Е/3400-50-2, (50390) Насос CDLF-4-80, (50391) Насос CDLF-4-80, (50392) Насос CDLF-4-80, (50393)
Насос CDLF-4-80, (50395) Сахариметр СУ-5, (50396) Ємність 25м3, (50397) Насос ХМ5/40, (50398)
Насос ЗМ 40-200/5,5, (50399) Насосний агрегат з двигуном, (50400) Насосний агрегат, (50401)
АСКОЕ, (50402) Монітор, (50403) Монітор, (50404) Насос DVO 400/3, (50405) Насос Ебара ЗМ
50-160/7,5. (50406) Насос DVO 400/3, (50407) Принтер Canon MF3010, (50408) Нас. агр. CR 1514/11, (50409) Насос DVO 400/3, (50410) Солерозчинник, (50411) Лічильник води, (50412) Лічильник води, (50413) Солерозчинник № 2, (50414) Економайзер, (50415) Димосос, (50416) Вентилятор, (50417) ГРУ, (50418) ГРУ, (50419) Лічильник води, (50420) Насос ЗМ200/5,5, (50421) Насос
DVO 400, (50422) Монітор 21,5, (50423) Лебідка № 2, (50424) Монітор 21,5, (50425) ПК 2200/
МВ/128 МВ, (50428) Ксерокс CANON IR-2318, (50429) Системний блок Dual-Core3, (50430) Системний блок VS Asus, (50431) Системний блок VS Asus, (50432) Системний блок VS Asus, (50433)
Системний блок VS Asus, (50434) ББЖ 2200 АП, (50435) Робоча станція, (50986) системний блок
ІТ-Block G-5400 Work, (50988) системний блок ІТ-Block G-5400 Work, (50436) Тойота ВС14-27СК,
(50437) ГАЗ-5312 ВС 14-30 СК, (50438) САЗ-35031 ВС 14-26 СК, (50440) ЗІЛ-431412 вс 14-25ск,
(50441) КАМАЗ-53213 ВС 14-31 СК, (50442) УАЗ 3962 ВС 14-28 СК, (50443) Автопричіп-розпуск
1-Р-5ВС 68-83 ХТ, (50444) МАЗ-54323-032 ВС 2574СВ тягач, (50445) Півпричіп ППЦ ВС3708ХТ,
(50446) Причіп ОДАЗ 04649ТН, (50447) Причіп МАЗ-8926 ВС3707ХТ, (50448) МАЗ 53366 ВС7334СА,
(50449) Фольксваген ПАСАТ ВС97-78 СІ, (50450) МАЗ 5336-03 ВС3110ВТ, (50451) Причіп МАЗ8926 ВС3698ХХ, (50452) ГАЗ 330210 ВС 97-60 АВ, (50453) Сідельний тягач MAN Т-32 ВС 4261АН,
(50454) Півпричіп MAGIYAR ВС 19-34 ХХ, (50455) Причіп МАЗ-9397 ВС3714ХТ, (50456) Бетономішалка, (50459) Меблі офісні, (50461) Стіл засідань, (50462) Електросковорода, (50463) Столи
розкаточні, (50464) Електроплита, (50466) Прилавок, (50467) Комплект столовий, (50468) Ванна
ВМСМ, (50469) Ваги настільні, (50470) мікроскоп, (50471) Холодильник, (50474) Сейф, (50475)
Прилад КСД 2-003, (50476) Прилад КСД 2-003, (50477) прилад КСД, (50478) Прилад КСДЧ-056,
(50479) Щит КВІПа автоматики, (50480) Прилад ДСР, (50482) РН метр, (50484) Рефрактометр,
(50485) Газовий хроматограф, (50487) колонка з компресором, (50488) Схема обліку газу в котельні, (50489) Перетворювач 3 кВт, (50490) Перетворювач 1,5 кВт, (50491) Перетворювач 5,5
кВт, (50492) мікропроцесорний регулятор МТР-8, (50493) мікропроцесорний регулятор МТР-8,
(50494) мікропроцесорний регулятор МТР-8, (50495) мікропроцесорний регулятор МТР-25,
(50496) Перетворювач частот, (50498) мікропроцесорний регулятор МІК-25, (50499) мікропроцесорний регулятор МІК-25, (50501) Мікропр. контролер МІК-51, (50502) Датчик тиску, (50503)
Датчик тиску МИДА, (50505) Мікропр. Регул. мік-25, (50506) Мікропр. Регул. Мік-25, (50507) Датчик тиску МИДА, (50508) Датчик тиску МИДА, (50509) Датчик тиску МИДА, (50510) Датчик тиску
МИДА, (50511) Датчик тиску МИДА, (50512) Датчик тиску МИДА, (50513) Датчик тиску МИДА,
(50514) Датчик тиску МИДА, (50515) Щит з логотипом, (50516) Холодопаротерм агрегат (хром),
(50517) Вологомір, (50518) Регулятор ESPA DY50, (50519) Перетворювач частот АТV-31, (50520)
Перетворювач витрат рідини, (50521) Перетворювач витрат рідини, (50522) Перетворювач витрат рідини, (50523) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-02, (50524) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-02, (50525) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-05, (50526) Мікропроцесорний
регулятор МІК 51-05, (50527) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-05, (50528) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-01, (50529) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-07, (50530) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15-03-3, (50531) Вогнегасник ВП 100, (50532) Контролер ІТМ, (50533)
Метран, (50534) Метран, (50536) Перетворювач витрат рідини ІРЖ 3,2, (50537) Метран, (50538)
Мікропроцесорний регулятор МІК-25, (50539) Мікропроцесорний регулятор МІК-25, (50540) Мікропроцесорний регулятор МІК-25, (50541) Мікропроцесорний регулятор МІК-25, (50542) Перетворювач витрат рідини, (50543) Частотний перетворювач, (50545) Електрофотокалориметр
КФК-3, (50546) Перетворювач частоти ATV31, (50547) Аквадистилятор ДЕ-4, (50548) Індикатор
ІДП-4, (50549) Насосний агрегат (хром), (50550) Генератор водню, (50551) Фотокалориметр КФ,
(50552) Бензопилка з інструментом, (50553) Перетворювач тиску (кот), (50554) Перетворювач
частот з мод, (50555) Модуль дискретний, (50557) Перетворювач тиску (кот), (50558) Пробовідбірник спирту, (50560) Вимірювач струму, (50561) Перетворювач частот, (50562) МІК-25, (50563)
Кран-ДУ 50, (50564) Ультразвук, (50565) Перетворювач частот, (50566) Датчик тиску, (50567)
Перетворювач тиску, (50568) Перетворювач тиску, (50569) Перетворювач тиску (50570) МІК 5-35,
(50571) МТР 8-15, (50573) Перетворювач частот, (50574) Генератор туману, (50575) Ротаметр
РП-0,16, (50576) Частотний перетворювач, (50577) Векторне управління, (50578) Мережевий
дросель, (50579) Кутова шліфмашинка, (50580) МІК-25, (50581) Перетворювач тиску, (50582)
Перетворювач тиску, (50583) перетворювач частоти, (50584) позиціонер ППС-100, (50586) Апарат високого тиску, (50587) Перетворювач тиску, (50588) МІК-25, (50591) Прилад ЄС 0202/2-Г,
(50592) Регулятор реактивної потуж., (50593) Перетворювач частоти, (50594) Сейф бухгалтерський, (50595) Вентилятор ВЦ-14-16, (50596) Перетворювач тиску, (50597) МТР 8-15, (50598)
МІК-25, (50599) Перетворювач тиску (50600) Модем GSM, (50601) Клапан 50, (50602) Перетворювач частоти, (50603) Регулятор витрат газу (хр), (50604) Радіотермінал, (50605) Обчислювач
об’єму газу, (50990) Перетворювач абсолютного тиску DSP -01- A -250 KPa-H, (50624) Комплект
Крісло Сільва 3 шт., (50625) Фреза ручна, (50626) Жалюзі вертикальні 4,6 м кВ, (50627) Шафа
одягова, (50628) Шафа одягова, (50629) Підставка під системний блок комплект 2 шт., (50630)
Мобільна тумба,(50631) Мобільна тумба, (50632) Стіл головного інженера, (50633) Стіл головного інженера, (50634) Шафа кутова, (50635) Стіл, (50636) Стіл, (50637) Рештування розбірне в
комплекті 25,2 м кВ, (50638) Шафа для документів, (50639) Шафа для документів, (50640) Рештування розбірне в комплекті 109,7 м кВ, (50641) Книга Ресурс і елем комп’ютера, (50644) Шафа
металева, (50645) Шафа металева, (50646) Шафа металева, (50647) Пила дискова, (50649)
Дрелька, (50650) Лічильник електр. Ідальня, (50651) Лічильник реактивний, (50652) Лічильник
САУ, (50654) Надбудова до столу, (50655) Блок контр вогню, (50656) Блок контр вогню Ф342,
(50659) Перетворювач, (50660) Перетворювач, (50661)Індикатор 05, (50662) Індикатор 02, (50663)
Бдок перетворення БПВІ, (50664) Блок живлення, (50665) Дифманометр, (50669) Клемно-блочне
з’єднання, (50671) Електропневмоперетворювач, (50672) Електропневмоперетворювач, (50673)
Електропневмоперетворювач, (50674) Електропневмоперетворювач, (50675) Блок безперервного живлення, (50676) Електропневмоперетворювач, (50677) Електропневмоперетворювач,
(50682) Пристрій ЄРСУ 31, (50685) Блок БПВІ 1-3-220, (50686) Кутова шліф машинка, (50687)
Балони газові комплект 2шт., (50688) Балони кисневі комплект 21 шт., (50689) Патрін токарний,
(50690) Лампа паяльна, (50691) Наковальня, (50692) Балон аргоновий, (50693) Балон аргоновий,
(50694) Кисневий рукав 44 м, (50695) Балон азотний, (50696) Підставка під системний блок,
(50697) Мобільна тумба, (50698) Стіл Інженера, (50699) Вентилятор, (50700) Шафа металева,
(50701) Шафа металева, (50702) Шафа металева, (50703) Шафа металева, (50704) Шафа металева, (50705) Шафа металева, (50706) Підйомник перекидач, (50707) Шафи металеві, (50708)
Шафа металева, (50709) Шафа металева, (50710) Шафа металева, (50711) Шафа металева,
(50712) Шафа металева, (50713) Шафа металева, (50714) Шафа металева, (50715) Шафа металева, (50716) Шафа металева, (50717) Шафа металева, (50718) Шафа металева, (50719) Шафа
металева, (50720) Шафа металева, (50721) Шафа металева, (50722) Шафа металева, (50723)
Шафа металева (50724) Шафа металева, (50725) Шафа металева, (50726) Шафа металева,
(50727) Шафа металева, (50728) Шафа металева, (50729) Шафа металева, (50730) Шафа металева, (50731) Дзеркало адмінкорпус, (50732) Столи для прийому їжі розбірні, (50733) Столи для
прийому їжі розбірні, (50734) Столи для прийому їжі розбірні, (50735) Телефон Панасонік, (50736)
Шафа металева, (50737) Шафа металева, (50738) Шафа металева, (50739) Шафа металева,
(50741) Набір вибухонебезпечний, (50742) Молоток, (50744) Шафа металева, (50745) Калькулятор, (50747) Телефон Панасонік КХх7560, (50749) Шафа одягова, (50750) Шафа для документів,
(50751) Комод, (50752) Надбудова з дверима, (50753) Мобільна тумба, (50754) Підставка під
системний блок, (50755) Стіл гол бухгалтера, (50756) Приставка до стола, (50757) Принтер
ЛВР3000, (50758) Вентилятор, (50759) Крісло Ліза, (50760) Книжкова шафа, (50761) Стіл робочий
під комп’ютер, (50762) Стіл під принтер, (50763) Книжкова шафа, (50764) Книжкова шафа, (50765)
Стіл під комп’ютер, (50766) Жалюзі вертикальні 3,94 м кВ, (50767) Калькулятор, (50768) Крісло
Ліза, (50769) Книжкова шафа, (50770) Шафа кутова, (50771) Стіл під комп’ютер, (50772) Стіл робочий під комп’ютер, (50773) Жалюзі вертикальні 5,02 м кВ, (50774) Антресолі, (50775) Крісло
Ліза в комплекті шт. 2, (50776) Шафа одягова, (50777) Шафа кутова, (50778) Стіл під комп’ютер,
(50779) Калькулятор, (50780) Крісло Ліза, (50781) Принтер ЛВР3000, (50782) Шафа для документів, (50783) Шафа для документів, (50784) Шафа кутова, (50785) Пенал для документів, (50786)
Підставка під системний блок, (50787) Мобільна тумба, (50788) Стіл, (50789) Перегородка, (50790)
Стіл під орг. техніку, (50791) Шафа одягова, (50792) Комод, (50793) Надбудова до столу, (50794)
Телефон РАНАСОНІК, (50796) Телефон Панасонік, (50797) Принтер 221854, (50798) Заднік на
сцену, (50799) Стіл кутовий комп’ютерний, (50800) Стіл кутовий комп’ютерний, (50801) Стіл кутовий комп’ютерний, (50802) Стіл кутовий комп’ютерний, (50803) Шафа одягова, (50804) Шафа
офісна із склом, (50805) Шафа офісна із склом, (50806) Пенал для документів, (50807) Тумбочка
мобільна, (50808) Тумбочка мобільна, (50809) Тумбочка мобільна, (50810) Тумбочка мобільна,
(50811) Кутовий елемент, (50813) Комод, (50814) Мобільна тумба, (50815) Підставка під системний блок, (50816) Шафа Побутова, (50817) Шафа пенал, (50818) Шафа одягова, (50819) Шафа
для документів, (50820) Стіл, (50823) Стільці в комплекті 6 шт., (50824) Тюнер, (50825) Крісло
Ліза в комплекті 3 шт., (50826) Жалюзі 11,6 м кВ, (50827) Телефон, (50828) Телефон, (50829) Стіл
кутовий комп., (50830) Надбудова до столу, (50831) Шафа одягова, (50832) Кутовий елемент,
(50833) Тумбочка навісна, (50834) Шафа офісна із склом, (50835) Жалюзі, (50836) Планшети з
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ОП набір 7 шт., (50837) Кутки з ОП набір 11 шт., (50838) Стенд, (50839) Планшети з ОП набір 12
шт., (50840) Закон про ЦО, (50841) Куток ЦО, (50842) Шафа металева, (50843) Шафа металева,
(50844) Шафа металева, (50845) Шафа металева, (50846) Шафа металева, (50847) Шафа металева, (50848) Шафа металева, (50849) Шафа металева, (50850) Шафа металева, (50855) Шафа
металева, (50856) Молоток, (50857) Вогнегасник ОП-2, (50858) Ланцюги противоковзанкові,
(50859) Стіл однотумбовий, (50860) Крісло Сільва, (50861) Шафа металева, (50862) Калькулятор,
(50863) Калорифер, (50864) Зарядний пристрій, (50865) Газоаналізатор, (50866) Тент автомобільний, (50867) Шафа металева, (50868) Шафа металева, (50869) Електролічильник, (50870)
Обігрівач, (50871) Вогнегасник ОП-2, (50872) Стіл двотумбовий, (50873) Тент автомобільний,
(50874) Підставка для квітів, (50875) Підставка для квітів, (50876) Шафа металева, (50877) Насос
ручний масляний, (50878) Гігрометр, (50879) Набір ареометрів, (50880) Набір ареометрів в комплекті 5 шт., (50881) Ванна, (50882) Ваги настільні, (50883) Ваги настільні, (50884) Батарея, (50885)
Грати віконні, (50886) Холодильна камера, (50887) Стіл лабораторний, (50888) Стіл завлабораторією, (50891) Меблі лабораторні, (50892) Шафа сервант, (50893) Шафа одягова, (50894) Шафа
офісна, (50895) Шафа стелаж, (50896) Кутовий елемент, (50897) Тумбочка мобільна, (50898) Стіл
кутовий комп., (50899) Штатив, (50900) Штатив, (50901) Тумби пристінні, (50902) Тумби пристінні, (50903) Тумби пристінні, (50904) Тумби пристінні, (50905) Тумби пристінні, (50906) Тумби пристінні, (50907) Тумби пристінні, (50908) Тумби пристінні, (50909) Тумби пристінні, (50910) Тумби
пристінні, (50911) Тумби пристінні, (50912) Тумби пристінні, (50913) Тумби пристінні, (50914)
Тумби пристінні, (50915) Тумби пристінні, (50916) Стіл лабораторний з надбудовою, (50917) Шафа
сервант, (50918) Шафа витяжна, (50919) Стіл кутов. комп., (50920) Шафа одягова, (50921) Шафа
офісна із склом, (50922) Шафа офісна із склом, (50923) Шафа офісна із склом, (50924) Шафа стелаж, (50925) Комод, (50926) Комод, (50927) Крісло в комплекті 10 шт., (50928) Тумбочка мобільна, (50929) Тумбочка мобільна, (50930) Стіл керівника, (50931) Стіл приставний, (50933) Підставка для квітів, (50934) Підставка для квітів, (50938) Комп’ютерний стіл, (50940) Інвентарний шкаф,
(50942) Холодильник, (50946) Шафа металева, (50947) Шафа металева, (50948) Знищувач паперу, (50949) Екран з штативом, (50950) Антена з головками комплект 3 шт., (50951) Тюнер, (50952)
Антена телевізійна, (50953) Телевізор, (50957) Шафа одягова, (50958) Шафа для документів,
(50959) Шафа для медикаментів, (50960) Шафа кутова, (50962) Тонометр, (50963) Жалюзі вертикальні, (50964) Калькулятор, (50965) Цивільний кодекс, (50966) ЦПК коментоване, (50967) КПК
коментоване, (50968) Настільна книга, (50969) Калькулятор, (50970) Дзеркало Діана, (50975) Стіл
в комплекті 3 шт., (50977) Стілець в комплекті 20 шт., (50978) Холодильник, (50982) Основа столу
з ніжками комплект 8 шт., (50983) Плита до столу комплект 8 шт., (50984) Прихожа, (50985) Ваги
настільні, (50987) Монітор 23.6 Liyama ProLite X2474HV-81, (50989) монітор 23,6 Х2474HV-B1,
(50991) тример бензиновий ВCU55, (050744) Шафа металева, (050944) Щиток зварника, (050945)
Шафа металева, (050956) Модем, (050986) Ваги настільні, (501731) Автоцистерна 16 ОПА – 15,5,
(501732) Ємність 10м 3, (501733) Ємність 10 м3 ЗБА-3,2-817, (501734) Насос 4 АМ -220\380 50
ГЦ, (501735) Насосн. агрегат 2 АІ 90 2,2 кВт 1420 об./хв., (501736) Насосний агрегат 20-110 1,8,
(501737) Вентилятор в асортименті, (501738) Контролер МІК 51- 0,7-0,3, (501739) Контролер МІК
51-05-03 50ГЦ 220 в, (501740) Перетворювач тиску РС 28 к Па 4 В см 4-20, (501741) Перетворювач тиску РС 28, (501742) Пневмопозиціонер, (501743) Блок живлення, (501744) Універс. мікропроц. ПІД-регулятор МІК-25-03-03-03, (501745) Витратомір, (501803) Пневмопозиціонер 2 (далі –
Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Львівська область, Радехівський район,
смт Лопатин, вул. Заводська, 11; смт Лопатин.
Перелік
нерухомого майна
Інв.
№

Назва

Адреса
розташування

50001 Будівля дріж- Львівська обл., Радеджового відді- хівський р-н, смт Лолення
патин, вул. Заводська, 11
50002 Адміністратив- Львівська обл., Радений корпус
хівський р-н, смт Лопатин, вул. Заводська, 11
50003 Будівля деЛьвівська обл., Радеревообробної хівський р-н, смт Ломайстерні з
патин, вул. Заводгаражем
ська, 11
50004 Будівля спир- Львівська обл., Радетосховища
хівський р-н, смт Лопатин, вул. Заводська, 11
50005 Будівля складу Львівська обл., Радесолодового
хівський р-н, смт Лозерна
патин, вул. Заводська, 11
50006 Будівля коЛьвівська обл., Раденюшні
хівський р-н, смт Лопатин, вул. Заводська, 11
50007 Будівля рек- Львівська обл., Радетифікаційного хівський р-н, смт Лоцеху
патин, вул. Заводська, 11
50008 Будівля коЛьвівська обл., Радетельні та елек- хівський р-н, смт Лотрозварочного патин, вул. Заводпункту
ська, 11
50009 Будівля маЛьвівська обл., Радетеріального
хівський р-н, смт Лоскладу
патин, вул. Заводська, 11
50010 Будівля бро- Львівська обл., Радедильного від- хівський р-н, смт Лоділення
патин, вул. Заводська, 11
50011 Будівля зерно- Львівська обл., Радескладу № 1
хівський р-н, смт Лопатин, вул. Заводська, 11
50012 Будівля соло- Львівська обл., Радедовні
хівський р-н, смт Лопатин, вул. Заводська, 11
50013 Будівля підЛьвівська обл., Радеробочного
хівський р-н, смт Ловідділу
патин, вул. Заводська, 11
50014 Будівля
Львівська обл., Радекомпресорно- хівський р-н, смт Лотрансформа- патин, вул. Заводторної підська, 11
станції
50015 Міні-пекарня Львівська обл., Радехівський р-н, смт Лопатин, вул. Заводська, 11
50016 Будівля бензо- Львівська обл., Радесклад
хівський р-н, смт Лопатин, вул. Заводська, 11
50017 Будівля май- Львівська обл., Радестерні
хівський р-н, смт Лопатин, вул. Заводська, 11
50018 Будівля міні- Львівська обл., Радемлину
хівський р-н, смт Лопатин, вул. Заводська, 11
50019 Будівля крупо- Львівська обл., Радерушки
хівський р-н, смт Лопатин, вул. Заводська, 11

Форма
власності
та власник
2074511846239 1251.5 Будівлі підпри- Витяг з реєстру речових прав Державна
ємств харчової про207798239 від 29.04.2020
МРЕТС
мисловості

Загальна Реєстраційний
площа, м2
номер
1188,3

Функціональне
використання

Підстава виникнення права
власності

940,4

2074511846239 1220.9 Будівлі для
Витяг з реєстру речових прав Державна
конторських та адміні- 207798239 від 29.04.2020
МРЕТС
стративних цілей інші

663,8

2074511846239 1274.6 Господарські
будівлі

332,6

2074511846239 1252.9 Склади та схо- Витяг з реєстру речових прав Державна
вища інші
207798239 від 29.04.2020
МРЕТС

725,3

2074511846239 1252.9 Склади та схо- Витяг з реєстру речових прав Державна
вища інші
207798239 від 29.04.2020
МРЕТС

190,1

2067190946239 1271.1 Будівлі для
тваринництва

Витяг з реєстру речових прав Державна
207798239 від 29.04.2020
МРЕТС

Витяг з реєстру речових прав Державна
213087507 від 18.06.2020
МРЕТС

813

2074511846239 1251.5 Будівлі підпри- Витяг з реєстру речових прав Державна
ємств харчової про207798239 від 29.04.2020
МРЕТС
мисловості

511,8

2074511846239 1251.5 Будівлі підпри- Витяг з реєстру речових прав Державна
ємств харчової про207798239 від 29.04.2020
МРЕТС
мисловості

190,4

2074511846239 1252.9 Склади та схо- Витяг з реєстру речових прав Державна
вища інші
207798239 від 29.04.2020
МРЕТС

445,3

2074511846239 1251.5 Будівлі підпри- Витяг з реєстру речових прав Державна
ємств харчової про207798239 від 29.04.2020
МРЕТС
мисловості

1293,4

2074511846239 1252.9 Склади та схо- Витяг з реєстру речових прав Державна
вища інші
207798239 від 29.04.2020
МРЕТС

1032,7

2074511846239 1251.5 Будівлі підпри- Витяг з реєстру речових прав Державна
ємств харчової про207798239 від 29.04.2020
МРЕТС
мисловості

391,3

2074511846239 1251.5 Будівлі підпри- Витяг з реєстру речових прав Державна
ємств харчової про207798239 від 29.04.2020
МРЕТС
мисловості

154,3

2074511846239 2224,3 Трансформаторні підстанції та
підстанції місцевих
електромереж

Витяг з реєстру речових прав Державна
207798239 від 29.04.2020
МРЕТС

597,4

2074511846239 1274.6 Господарські
будівлі

Витяг з реєстру речових прав Державна
207798239 від 29.04.2020
МРЕТС

264,5

2067207546239 1252.9 Склади та схо- Витяг з реєстру речових прав Державна
вища інші
213083349 від 18.06.2020
МРЕТС

179,7

2074511846239 1274.6 Господарські
будівлі

Витяг з реєстру речових прав Державна
207798239 від 29.04.2020
МРЕТС

218,5

2074511846239 1274.6 Господарські
будівлі

Витяг з реєстру речових прав Державна
207798239 від 29.04.2020
МРЕТС

148,5

2074511846239 1274.6 Господарські
будівлі

Витяг з реєстру речових прав Державна
207798239 від 29.04.2020
МРЕТС

№ 46 (1326)

3

відомості
приватизації

Продовження таблиці

Інв.
№

Назва

Адреса
розташування

Загальна Реєстраційний
площа, м2
номер

50030 Будівля очис- Львівська обл., Радених споруд
хівський р-н, смт Лопатин, вул. Заводська, 11
50036 Складська
Львівська обл., Радеплощадка
хівський р-н, смт Лопід вигризку патин, вул. Заводзерна
ська, 11

Функціональне
використання

Підстава виникнення права
власності

18,1

2067199546239 1251.5 Будівлі підпри- Витяг з реєстру речових прав
ємств харчової про213085163 від 18.06.2020
мисловості

505

2067214746239 1252.9 Склади та схо- Витяг з реєстру речових прав
вища інші
213080571 від 18.06.2020

Форма
власності
та власник

Інформація
про земельні ділянки
Назва

Адреса розташування

Площа
земельної
ділянки, га

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки

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

Земельна
ділянка

Львівська обл., Радехівський р-н, смт Лопатин,
вул. Заводська, 11

5,5529

4623955000:01:001:0386 Для обслуговування і ексРішення про державну реєплуатації основних підсобних страцію прав та їх обтяжень
будівель та споруд
№22319715 від 23.06.2015

Земельна
ділянка

Львівська обл., Радехівський р-н, смт Лопатин

0,2427

4623955000:01:004:0168 Для обслуговування і ексРішення про державну реєплуатації основних підсобних страцію прав та їх обтяжень
будівель та споруд
№22319288 від 23.06.2015

Земельна
ділянка

Львівська обл., Радехівський р-н, смт Лопатин

1,7338

4623955000:01:004:0169 Для обслуговування і ексРішення про державну реєплуатації основних підсобних страцію прав та їх обтяжень
будівель та споруд
№22318420 від 23.06.2015

Земельна
ділянка

Львівська обл., Радехівський р-н, смт Лопатин

5,0209

–
(на стадії оформлення)

–
(на стадії оформлення)

Акт на право постійного користування землею серія ЛВ №5
від 22.02.1995

Земельна
ділянка

Львівська обл., Радехівський р-н, смт Лопатин

1,4092

–
(на стадії оформлення)

–
(на стадії оформлення)

Акт на право постійного користування землею серія ЛВ №5
від 22.02.1995

Перелік майна,
яке передане в оренду, станом на 10.09.2020:
№
з/п

Орендар

1

ПрАТ «Київстар»

2

ПАТ «ВФ Україна»

Назва об’єкта
оренди
Частина даху
будівлі
Частина даху
будівлі

Орендована
площа, м2
53,0
5,0

Цільове призначення оренди
Розміщення тех. засобів та антен
операторів мобільного зв’язку
Розміщення тех. засобів та антен
операторів мобільного зв’язку

Орендна плата
Реквізити договору
за 1 м2 за місяць
оренди та термін його дії
без ПДВ, грн
№ 151 від 04.10.2012,
53,00
термін дії до 30.09.2021
№ 165 від 29.12.2018,
70,00
термін дії до 28.11.2021

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
договори оренди зберігають чинність для нового власника приватизованого майна.
Відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі зміни власника речі, переданої у
найм, до нового власника переходять права та обов’язки наймодавця.
Інформація про балансоутримувача:
ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська
область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон
0674019741, адреса електронної пошти: g.vergeles@ukrspirt.com.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28.10.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням
стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного
аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта приватизації
Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (зі змінами).
Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна Об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 18 735 537,43 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 367 768,72 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
9 367 768,72 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 873 553,74 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 936 776,87 грн;
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
936 776,87 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Умови продажу:
Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації має забезпечити:
збереження видів діяльності, які здійснювало Лопатинське МПД ДП «Укрспирт», а саме – виробництво спирту етилового ректифікованого, до 01 липня 2021 року;
збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному
майні, не менше ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020
року, та працевлаштування на них протягом 2-х місяців не менше 49 осіб.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок – UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок – UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Адреса: вул. Січових Стрільців,3, м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро.
Рахунок : UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорно-імпортний банк України» .
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT:EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 42899921.
Призначення платежу: ( обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.
Address: 3, Sichovyh str. , Lviv, city,79007.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine».
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 42899921.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі
дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.45 за місцем його розташування за адресою: Львівська
обл., Радехівський р-н, смт Лопатин, вул. Заводська, 11 та смт Лопатин.
ПІБ контактної особи на об’єкті: провідний юрисконсульт Лопатинського місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» Ширков Віктор Віталійович, тел. 067 320 22 90.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільків, 3, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/. Телефон для довідок (032) 261-62-14.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
від 25.09.2020 № 01246.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-07-28-000004-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 187 355,37 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 93 677,69 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 93 677,69 грн.
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.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській
області Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про
підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що
будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 20.05.2020
1. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності не відбувся у зв’язку з надходженням на конкурс
лише по одній заяві від суб’єктів оціночної діяльності щодо об’єктів:
1.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля навчального корпусу № 1 площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 81,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Багратуні О. І. Дата оцінки:
30.04.2020. ФОП Драник Г. В. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 335,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху
адміністративної будівлі Бізнес-інноваційного центру площею 4,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ФОП Смирнов І. А. Дата оцінки: 30.04.2020. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано СОД Устименко. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 450,00 грн.
1.3. Назва об’єкта оцінки: окремо визначене приміщення на
другому поверсі адмінітративної будівлі – кімната № 26 Бізнесінноваційного центру площею 50,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені
Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: приватний нотаріус
Степаненко А.М.. Дата оцінки: 30.04.2020. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 249,00 грн.
1.4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину з кондитерським цехом та підвалом площею 824,1 м2. Найменування балансоу-
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тримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 235, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Авраменко В. О.
Дата оцінки: 30.04.2020. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 550,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 27.05.2020
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди) ТОВ «Експертноконсалтингова фірма «Десна-Експерт» по об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею 89,6 м2 на третьому поверсі адмінбудівлі,
що обліковується на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна,
8 (вартість робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: об’єкт малої приватизації –
незавершене будівництво клубу за адресою: Чернігівська область,
Талалаївський район, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16 (вартість робіт
з оцінки – 4000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Експертна Фірма «Експерт-плюс» по об’єкту: об’єкт малої
приватизації – окреме майно: будівля під літ. Б-1-сарай загальною
площею 73,8 м2, що становить 19/100 частки від нежитлових будівель
об’єкта, за адресою: Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Покошичі,
вул. Московська, 7, що перебуває на балансі Коропської районної
державної лікарні ветеринарної медицини (вартість робіт з оцінки –
3250 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 20.05.2020
1. Водонапірна башня площею 13,2 м2, будівля артезіанської свердловини площею 20,2 м2. Львівська область, м. Золочів, вул. Львівська,
50. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін
виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2390 грн без ПДВ.
2. Вбудовані приміщення літ. А загальною площею 212,6 м2. Закарпатська область, м. Іршава, вул. Білецька, 4/2. Мета оцінки –
приватизація шляхом продажу на аукціоні без умов. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. Термін
виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1900 грн без ПДВ.
3. Частина даху площею 5,4 м2 господарської будівлі цирку літ. «Б»
та частина димохідної труби площею 9,4 м2. м. Львів, вул. Городоцька, 83. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1903 грн без ПДВ.
4. Нежитлове вбудоване приміщення (поз. 47 за планом) площею
37,6 м2 на першому поверсі гуртожитку № 1. Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Митна, буд. 27. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Абдумананов Б. В. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт –
1911 грн без ПДВ.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки майна об’єктів оренди,
що відбулися 21.05.2020
Переможцями конкурсів визнано:
ФОП Маслій А. Ф. на проведення оцінки державного майна: нежитлового приміщення площею 10,3 м2 за адресою: Сумська область, м. Буринь, Дем’яна Бєдного, 5, що обліковується на балансі
Управління Державної казначейської служби у Буринському районі
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Сумської області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» на
проведення оцінки державного майна: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: будівля колишнього будинку ветеранів, Літ.
«А-1,а,а1» загальною площею 192,5 м2; кухня, літ. «Б-1», загальною
площею 37,8 м2; сарай, літ. «В-1», загальною площею 8,6 м2; погріб,
літ. «Г», загальною площею 8,5 м2; колодязь № 1 за адресою: Полтавська область, Хорольський район, с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а,
що обліковується на балансі СВК «Перемога». Мета оцінки – продаж
на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 5087,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ПП «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна: частини нежитлової будівлі (прибудова до гуртожитку) площею 303,3 м2 за адресою: вул. Курчатова, 18, м. Полтава,
що обліковується на балансі Приватного акціонерного товариства
«Полтавський машинобудівний завод». Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2500,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товарна біржа «Полтавська регіональна біржа
нерухомості» на проведення оцінки державного майна: частини нежитлового приміщення площею 14,2 м2 за адресою: вул. Шевченка,
23, м. Полтава, що обліковується на балансі Української медичної
стоматологічної академії. Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 2210,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності не відбувся щодо об’єктів:
гаража за адресою: Сумська область, Білопільський район,
с. Вири, вул. Кавказ, буд. 30, що обліковується на балансі Білопільської районної державної лікарні ветеринарної медицини;
гаража за адресою: Сумська область, Білопільський район, с. Річки, вул. 9 Травня, буд. 3, що обліковується на балансі Білопільської
районної державної лікарні ветеринарної медицини.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Рівненській та Житомирській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.05.2020
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єктів:
частина холу в будівлі учбового корпусу площею 7,9 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Толстого, 3, з метою продовження договору оренди
державного майна визнано ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2200 грн;
частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Хвильового, 2, з метою продовження договору оренди
державного майна визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2350 грн;
нежитлове підвальне приміщення № 12 та частина підвального
приміщення № 13 площею 10,98 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 7, з метою продовження договору оренди державного майна
визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2250 грн;
нежитлове приміщення другого поверху будівлі площею 10,3 м2
за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, вул. Незалежності, 14,
з метою продовження договору оренди державного майна визнано
ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2200 грн;
частина адміністративної будівлі площею 2,0 м2 за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Гагаріна, 100, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ФОП Захарко О. В.
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2300 грн;
підвально-цокольне нежитлове приміщення площею 223,8 м2 за
адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ФОП Гаюк О. С. Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2400 грн;
частина нежитлових приміщень площею 17,4 м2 1-го поверху одноповерхової цегляної будівлі прохідної студмістечка № 2 за адресою: Рівненська область, м. Острог, просп. Незалежності, з метою
продовження договору оренди державного майна визнано ФОП Гаюк
О. С. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2300 грн;
частина приміщення спеціалізованої медико-санітарної частини № 3 площею 22,5 м2 за адресою: Рівненська область, м. Вараш,
вул. Енергетиків, 23, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ПП «ЕКФ Приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2400 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулись 21.05.2020
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30 (за техпаспортом) на 8-му поверсі 12-поверхової будівлі виробничого корпусу, літ. А-12, реєстровий номер 02497980.1.АААДДК930,
загальною площею 544,7 м2, що перебуває на балансі Українського державного проектного інституту «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ», код за ЄДРПОУ
02497980. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Космічна,
21а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Добровольська Г. Г., вартість послуг
з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 (за техпаспортом) на 6-му поверсі 12поверхової будівлі виробничого корпусу, літ. А-12, реєстровий номер
02497980.1.АААДДК930, загальною площею 463,5 м2, що перебуває
на балансі Українського державного проектного інституту «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ», код за ЄДРПОУ 02497980. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Космічна, 21а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг з оцінки – 2500 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення – кімн.
№ 15 на 2-му поверсі 9-поверхового адміністративного будинку, інв.
№ 1031004, літ. «А-9», реєстровий номер 38631015.9.ШХРСЮЖ048,
загальною площею 25,0 м2, що перебуває на балансі Головного
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Харківській області, код за ЄДРПОУ 38631015. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 8. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди.
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Переможець конкурсу – ФОП Петренко О. В., вартість послуг з
оцінки – 1800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: ділянка покрівлі 9-поверхової будівлі
гуртожитку загальною площею 16,0 м2, що перебуває на балансі Харківського торговельно-економічного інституту Київського
національного торговельно-економічного університету (код за
ЄДРПОУ 33297907). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
вул. Клочківська, 202. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Монохонова Т. Г., вартість послуг з
оцінки – 1800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: ділянка покрівлі дев’ятиповерхової будівлі
гуртожитку № 7 (інв. № 84143, літ. «В-9», загальною площею 50,0 м2,
що перебуває на балансі Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого (код за ЄДРПОУ 02071139). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пушкінська, 106. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ПФ «Агентство СХІД», вартість послуг з
оцінки – 2000 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: ділянка покрівлі дев’ятиповерхової будівлі
гуртожитку № 3 (інв. № 82367, літ. «А-9», загальною площею 20,0 м2,
що перебуває на балансі Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого (код за ЄДРПОУ 02071139). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Людвіга Свободи, 59а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ПФ «Агентство СХІД», вартість послуг з
оцінки – 2000 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень на третьому поверсі Південної трибуни стадіону «Металіст», літ. «В-3», загальною площею 26,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
вул. Плеханівська, 65. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 1950 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 5,5 м2 та
17,0 м2 – підтрибунні приміщення Південної трибуни стадіону «Металіст» загальною площею 22,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, вул. Плеханівська, 65. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Петренко О. В., вартість послуг з
оцінки – 1600 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на другому поверсі
Південної трибуни стадіону «Металіст», літ. «В-3», загальною площею
35,56 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Плеханівська, 65. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з
оцінки – 1950 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – одноповерхова
контора (інв. № 01000001, літ. «А») площею 116,5 м2 та одноповерхове сіносховище (інв. № 01100004, літ. «З») площею 139,0 м2, розміщені у комплексі будівель і споруд № 1, загальною площею 255,5 м2,
що перебувають на балансі Державного підприємства «ЧугуєвоБабчанське лісове господарство», код за ЄДРПОУ 35246550. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Печенізький р-н,
комплекс будівель і споруд № 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Добровольська Г. Г., вартість послуг
з оцінки – 2000 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
11. Назва об’єкта оцінки: частина коридору у підвальному приміщенні
3-поверхової будівлі навчального корпусу, літ. «А-5», пам’ятка архітектури, загальною площею 9,2 м2, що перебуває на балансі Харківського
радіотехнічного коледжу, код за ЄДРПОУ 21188157. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Сумська, 18/20. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 1950 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімн. № 101
(згідно з технічним паспортом кімн. № 1, 2) на 1-му поверсі 10поверхової будівлі науково-виробничого корпусу загальною площею 53,8 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства
Науково-дослідного технологічного інституту приладобудування, код
за ЄДРПОУ 0014310589. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Блінов І. П., вартість послуг з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в одноповерховій господарчій будівлі (сарай), літ. «Б-1», загальною площею 11,6 м2,
що перебуває на балансі Державного підприємства «Український
державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування», код за ЄДРПОУ 00212630. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, просп. Московський, 151. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг з оцінки – 1700 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
14. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень на третьому поверсі Південної трибуни стадіону «Металіст», літ. «В-3», загальною площею 36,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
вул. Плеханівська, 65. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з
оцінки – 1950 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 21.05.2020
Відповідно до пункту 8 розділу ІІІ Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650),
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина зовнішнього
фасаду та частина даху адміністративної будівлі загальною площею
45,0 м2, реєстровий номер 33866581.1.ШИВУИЮ 039, інвентарний
номер 10310001, за адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового
розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, вважати
таким, що не відбувся.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – приміщення цокольного поверху нежитлової будівлі Магістрату, ХІХ ст.,
загальною площею 8,9 м2, пам’ятки архітектури місцевого значення,
охоронний номер 91, інвентарний номер 000006-9, реєстровий номер 26103387.6.ДБЕЦРЕ396, за адресою: вул. Банкова, 4а, м. Бережани, Тернопільська область, що перебуває на балансі Державного
історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, визнано суб’єкта
оціночної діяльності – Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2700 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Відповідно до пункту 8 розділу ІІІ Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650),
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина будівлі монастиря сестер Феліціанок загальною площею 225,1 м2, пам’ятки
архітектури місцевого значення, охоронний номер 128, за адресою:
вул. Чехова, 1, м. Збараж, Тернопільська область, вважати таким,
що не відбувся.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина
нежитлового приміщення першого поверху міжобласного центру
підготовки спортсменів літ. «Б» загальною площею 224,5 м2, а саме:
позиції (1-27) – 143,7 м2 (зал); (1-28) – 51,8 м2 (цех); (1-29) – 20,9 м2
(мийка); (1-34) – 8,1 м2 (кладова) за адресою: вул. Бережанська, 6,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету, визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2430 грн, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – нежитлові приміщення на першому поверсі (поз. 1-17 та частина поз. 1-18)
адмінбудинку літ. «А», реєстровий номер 21156404.1.ЮКМШСТ013,
загальною площею 17,75 м2 за адресою: вул. Грушевського, 26,
смт Козова, Тернопільська область, що перебувають на балансі Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області, визнано суб’єкта оціночної діяльності – Тернопільське обласне
комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2650
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – нежитлові приміщення будівлі пам’ятки архітектури національного значення «Замок руїни» ІХ – ХVІ ст., охоронний номер 666 Н, загальною
площею 113,2 м2, інвентарний номер 10300011, реєстровий номер
26024191.15.АААДДЛ148, за адресою: вул. Замкова, 59, м. Кременець, Тернопільська область, що перебуває на балансі КременецькоПочаївського державного історико-архітектурного заповідника,
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Орієнтир-Реформа».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2700 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно –
частина гаража під літ. Є, поз. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 загальною площею 100,8 м2, інвентарний номер 10310005, реєстровий номер
03562307.1.АААБЕЕ532, за адресою: вул. Кн. В. Великого, 12,
м. Чортків, Тернопільська область, що перебуває на балансі Чортківського міжрайонного управління водного господарства визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ ЕКФ «Орієнтир-Оцінка».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2700 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулись 28.05.2020
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кабінет на
першому поверсі 6-поверхової будівлі головного учбового корпусу
(інв. № 102005, літ. «А-6», пам’ятка архітектури та містобудування),
загальною площею 37,9 м2, що перебуває на балансі Харківського
національного медичного університету, код за ЄДРПОУ 01896866.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61022, м. Харків, просп. Науки,
4. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість послуг з оцінки – 2100 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта,
що відбувся 03.06.2020
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди) ПП «Десна-Експерт-М» по
об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею 79,7 м2 першого
поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1, що обліковується
на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180 (вартість робіт з оцінки –
2050 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна).

Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Карпюк
О. В. царуліца

2. Назва об’єкта оцінки: водозливний колектор (інв. № 20418) довжиною 77,5 м, в’їзд до похилого стволу (інв. № 20416) довжиною
210,0 м, що перебуває на балансі Товариства з додатковою відповідальністю «СІНІАТ», код за ЄДРПОУ 00290601. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, територія Бахмутської
міської ради. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з оцінки – 2700 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
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