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7 До уваги оцінювачів
Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

7

Оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів
оціночної діяльності

8

Підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
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про приватизацію
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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
продаж об’єктів малої приватизації

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 Воютицького 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
Воютицького місця провадження діяльності
та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі:
(10021) Бардороздаточна, Щ (загал. пл. 16,9 кв.м), (10043) Будівля автотранспортної профілактики, 2Д (загал. пл. 1172,5 кв.м), (10044) Котельня,
О (загал. пл. 347 кв.м), (10046) Будівля матеріального складу А-1 (загал. пл.
94,4 кв.м), (10047) Будівля насосної оборотного водопостачання, Ї (загал.
пл. 52,4 кв.м), (10048) Компресорне відділення (будівля насосної станції
барди), (10240) Компресорне відділення (загал. пл. 148,3 кв.м), (10049) Будівля насосної станції води (загал. пл. 23,1 кв.м), (10050) Склад тари № 4,
Ж (загал. пл. 399,2 кв.м), (10052) Трансформаторна підстанція (резервна),
Е (загал. пл. 63 кв.м), (10053) Цех виробництва концентрату квасного сусла
і полісолодових екстрактів, 3 Й, (10438) Цех виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, 3 Й (Солодівня) (загал. пл. 2395,6
кв.м), (10054) Цех розливу, 4В (загал. пл. 1327,6 кв.м), (10071) Варочне відділення, 2 Х (загал. пл. 465,9 кв.м), (10085) Відділення підготовки рідкого
палива котельні, М (загал. пл. 92,1 кв.м), (10109) Головний корпус заводу
(Адміністративно-виробниче відділення, 4Т, Дріжджобродильне відділення,
3 С, Брагоректифікаційне відділення, зливне відділення, 5 П) (загал. пл.
1682,3 кв.м), (10202) Адмінбудівля, 2 А (загал. пл. 559,1 кв.м), (10220) Склад,
3 Г(загал. пл. 1414,2 кв.м), (10254) Будівля конюшні Я-1 (загал. пл. 71,4
кв.м), (10264) Будівля котельні, Є (загал. пл. 134,5 кв.м), (10280) Будівля
механічної майстерні, Ч (загал. пл. 238,5 кв.м), (10396) Відділення підробки,
4 Ц (загал. пл. 258,6 кв.м), (10397) Відділення підробки картоплі, 3 Ш (загал.
пл. 179,3 кв.м), (10414) Прохідна будка В-1 (загал. пл. 8,8 кв.м), (10415) Будівля прохідної з автоваговою, 2 Б (загал. пл. 257,3 кв.м), (10436) Склад № 3
(загал. пл. 799 кв.м), (10437) Склад сировини № 2, І (загал. пл. 331 кв.м),
(10459) Спиртосховище, 2 К (загал. пл. 301,8 кв.м), (10462) Будівля ферми,
Ф (загал. пл. 846 кв.м), (10498) Туалет, Н (загал. пл. 13,2 кв.м), (10045) Котельня та насосна, 1В (загал. пл. 89,8 кв.м), (10051) Спиртосховище, 2А
(загал. пл. 412,3 кв.м), (10416) Прохідна, 1 Б (загал. пл. 90,8 кв.м), (10223)
Каптажна споруда артсвердловини, (10113) Градирня, (10086) водоємкість
№ 1, (10087) водоємкість № 2, (10092) Водонапірна башня, (10093) Водопровід № 3, (10094) Водопровід Е=1200 м, (10095) Ворота, (10096) Ворота
механічні, (10101) Газопровід, (10020) Бардопровід, (10374) Низьковольтна
лінія, (10385) Огорожа з бет. плит h=2.5 м, І=260 м, (10386) Огорожа спиртобази цегляна, (10400) Поля фільтрації F=17,9 га, (10425) Свердловина
h=20 м № 1, (10426) Свердловина h=20 м № 3, (10427) Свердловина № 4,
(10428) Свердловинна башня води № 2, (10495) Трансформаторна підстанція КТП-25КВА, (10496) Труба димова 800 мм, (2626) Вузол денатурації
спирту, (2627) Генератор дизельний, (10001) Автоклав, (10002) Автом. апарат. відділення, (10003) Автомат. компресор, (10004) Автомат без підігріву
води з аксесуарами HD 10/25 S, (10014) Автонавантажувач, (10015) Агрегат
ел. насос К-50-32, (10017) Бак дріжджоген., (10018) Бак дріжджоген., (10019)
Бак дріжджоген., (10022) Бардяний утилізатор, (10023) Барометричний
конденсатор, (10024) Барометричний конденсатор НЖ 1 м.куб/хв., (10025)
Барометричний сепаратор ВВН д. 250 мм, (10026) Барометричний ящик,
(10027) Барометричний ящик д. 273 L=1250, (10028) Бетонозмішувач з продовжувачем, (10031) Блок спиртоловушки адсорбційної, (10032) Бочка
РЖТ-8, (10033) Бродильний чан № 1 ст.V=85,46 м3, (10034) Бродильний чан
№ 10 V=85,46 м3, (10035) Бродильний чан № 2 V=84,93 м3, (10036) Бродильний чан № 3, (10037) Бродильний чан № 4, (10038) Бродильний чан
№ 5, (10039) Бродильний чан № 6, (10040) Бродильний чан № 7, (10041)
Бродильний чан № 8, (10042) Бродильний чан № 9, (10055) Бункер для зерна, (10056) Бункер прийому зерна, (10057) Вага 1 тонна, (10058) Вага 3 т з
ємкістю, (10060) Вага автомобільна 40 т, (10061) Вага для зважування меляси 10 т, (10062) Вага з ємкістю, (10063) Вага РП-150, (10064) Вага РС-1м
ВС, (10065) Вакуум переривач, (10066) Вакуум переривач, (10068) Вакуумний насос ВВН-1-6, (10069) Вакуумний насос ВВН-6, (10070) Вальц. станок
Вм 2 м, (10072) Вентилятор ВД-8, (10073) Вентилятор ВД-8, (10074) Вентилятор КУЗ 9015, (10078) Випарний апарат ВВ 50, (10079) Випарний апарат
ВВ 50, (10081) Вир. ємність № 1, (10082) Вир. ємність № 2, (10083) Вир.
ємність № 3, (10088) Водонагрівач, (10089) Водонагрівач ВП-640, (10090)
Водонагрівач ВП-640, (10091) Водонагрівач ВП-640, (10097) Вузол перекачки сусла, (10098) Вузол перекачки сусла № 2, (10099) Вузол підігріву

України

Управління малої
приватизації, т. 200-31-64
повітря вторин. парою, (10100) Вузол подачі води на виробництво, (10102)
Газоредуктор, (10103) Гідрозатвор БК, (10104) Гідроферментатор № 1,
(10105) Гідроферментатор № 2, (10106) Гідроферментатор № 3, (10107)
Гідроциклон, (10108) Гідроциклон, (10110) Гомогенізатор (ФКРД) н/ж д.150
мм L-1500 мм, (10111) Гомогенізатор (ФКРД) н/ж д.150 мм L-1500 мм,
(10112) Горно кузні, (10114) ГУАР-25, (10115) Деаераторна колона, (10116)
Дефлегматор, (10117) Дефлегматор F=25 м2, (10118) Димосос Д-10, (10119)
Димосос Д-10, (10120) Дискові борона, (10121) Дистилятор, (10122) Дистиляційна колона, (10123) Дозатор ваговий 40 кг, (10124) Дозатор ваговий
40 кг, (10125) Дозатор ваговий 40 кг, (10126) Допоміжний кип’ятильник дезодораційної кол F=55 м2, (10127) Дріжджанки, (10128) Дріжджанки, (10129)
Дріжджанки, (10130) Дріжджанки, (10131) Дріжджанки, (10132) Дробарка
А1ДМ2Р-110 з ел. двиг. 75 кВт/1500 і деками, (10133) Дробарка молоткова
А1-ДМ2Р-110М 1200/1050, (10135) Дробилка, (10136) Дробилка, (10137)
Дробилка А-1 ДПП, (10138) Дробилка А-1-ДПП, (10139) Дробилка КДА-1 м,
(10140) Дробилка КДА-1 м, (10143) Економайзер, (10144) Економайзер,
(10145) Ел. щит В-34-38, (10146) Елеватор ГУАР 30 т, (10147) Електродвигун
45 кВт, (10148) Електродвигун для вакуум насоса ВВН-3, (10149) Ємкість
2000 л, (10150) Ємкість V=50 м3, (10151) Ємкість для солодового молока,
(10152) Ємкість зернова, (10153) Ємкість зернова, (10154) Ємкість зернова,
(10155) Ємкість М=13м3, (10156) Ємкість М = 2 м3, (10157) Ємкість М = 4 м3,
(10158) Ємкість М = 4 м3, (10159) Ємкість М = 5м3, (10160) Ємкість М = 6
м3, (10161) Ємкість М = 6 м3, (10162) Ємність, (10163) Ємність, (10164) Ємність, (10165) Ємність, (10166) Ємність, (10167) Ємність, (10168) Ємність
760л, (10169) Ємність V = 10 м3, (10170) Ємність V = 10 м3, (10171) Ємність
V = 10 м3, (10173) Ємність V = 2536,0 дал, (10174) Ємність V = 2536,0 дал,
(10175) Ємність V = 3,2 м3, (10176) Ємність V = 306,0 дал, (10177) Ємність
V = 30 м3, (10178) Ємність V = 3 м3, (10179) Ємність V = 3 м3, (10180) Ємність V = 400,0 дал, (10183) Ємність збірник М = 4/5, (10184) Ємність збірник
М = 4/5, (10185) Ємність збірник М = 4/5, (10186) Ємність збірник М = 4/5,
(10187) Ємність мет.12 м3, (10189) Ємність мет. 6 м3, (10190) Ємність мет.
6 м3, (10191) Ємність мет. 6 м3, (10192) Ємність мет. 60, (10193) Ємність
мет. 7 м3, (10194) Ємність сірчаної кислоти, (10196) Ємність ферментна,
(10197) Ємності в комплекті, (10198) Ємності в комплекті, (10199) Ємності
в комплекті, (10200) Ємності в комплекті, (10201) Ємності в комплекті,
(10203) Заторний котел ВК-3-15, (10204) Заторний котел ВК-3-15, (10205)
Збірник 9 м3, (10206) Збірник води V = 11 м3, (10207) Збірник води V = 15
м3, (10208) Збірник гарячої води V = 8 м3, (10209) Збірник денатуруючих
добавок НЖ V = 0,3 м3, (10210) Збірник для антисептиків, (10211) Збірник
для приготування поживних речовин, (10212) Збірник лютерн. води V = 2,5
м3, (10213) Збірник лютерної води напірний НЖ V = 3 м3, (10214) Збірник
лютерної води НЖ V = 2,7 м3, (10215) Збірник підсивушної води НЖ V = 0,3
м3, (10216) Збірник холодної води V = 8 м3, (10217) Зварювальний агрегат
САК, (10218) Зварювальний апарат, (10219) Зварювальний апарат переносний, (10221) Інжектор, (10222) Калорифер АСК 4-12, (10224) Кип’ятильник
дезодораційної колони, (10225) Кип’ятильник циркуляційний ДК F = 60 м2,
(10226) Колектор пари, (10227) Колодязь, (10228) Комп’ютер DC Celeron
G1840 2.8Ghz/iH81/4Gb/SSD120G, (10229) Комп’ютер ITBlockG4560Work+21,5 ASUS VS228DE+Real, (10230) Комп’ютер ITBlockG4560Work+23,6LiyamaX2474HV-B1VA, (10231) Комп’ютер в комплекті, (10234) Комп’ютер в комплекті, (10235) Комп’ютер в комплекті та програмне забезпечення, (10237) Компресор Н ВУ-5, (10238) Компресор НВУ-5,
(10239) Компресор НВЦ-5, (10241) Конвеєр стрічковий, (10249) Конденсатор барометричний вертикальний, (10250) Конденсатор бр. колони F = 16
м2, (10251) Конденсатор сепаратора бражки F = 10 м2, (10252) Кондиціонер
(10253) Контрольний снаряд № 278, (10255) Котел варочний, (10256) Котел
варочний, (10257) Котел ДЕ 10-14, (10261) Котел КЧМ-2, (10262) Котел пар.
ДКВР6,5/13, (10263) Котел пар. ДКВР6,5/13, (10265) Кристал ШК-2, (10266)
Культиватор, (10269) КШП-6, (10270) КШП-6, (10273) Лічильник ГФ №3265,
(10274) Мазутопідігрівач, (10276) Машина РО-2, (10279) Мелясний бак V =
744,66, (10281) Мірник 249,9, (10282) Мірник 250, (10283) Мірник 75, (10284)
Мірник 75, (10285) Мірник, V = 1102,7 дал, (10286) Мірник, V = 249,5 дал,
(10287) Мірник V = 74,9 дал, (10288) Мірник ГФ і СМ V = 73,4 дал, (10289)
Мірник для ЕАФ V = 205,5, (10290) Мірник ємністю 1 дал, (10292) Модуль
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10416 Прохідна, 1Б

20 листопада 2020 року

Державна
МРЕТС

10053, Цех виробництва
Львівська обл.,
концентрату квас- с. Воютичі, вул. Заного сусла і полі
водська, 1
солодових екстрактів, 3Й,
10438 Цех виробництва
концентрату квасного сусла і полі солодових екстрактів, 3Й
(Солодівня)
10054 Цех розливу, 4В

Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

10071 Варочне відділення, 2Х

Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

10109 Головний корЛьвівська обл.,
пус заводу
с. Воютичі, вул. За(Адміністративноводська, 1
виробниче відділення, 4Т, Дріжджебродильне відділення,
3С, Брагоректифікаційне відділення,
зливне відділення,
5П)
10202 Адмінбудівля, 2А

Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

10220 Склад, 3Г

Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

10264 Будівля котельні, Є

Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

10280 Будівля механічної
майстерні, Ч

Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

10047 Будівля насосної
оборотного постачання води, Ї

Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

10396 Відділенняч підроб- Львівська обл.,
ки, 4Ц
с. Воютичі, вул. Заводська, 1
10397 Відділення підробки Львівська обл.,
картоплі, 3Ш
с. Воютичі, вул. Заводська, 1
10415 Будівля прохідної з
автоваговою, 2Б

Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

10436 Склад №3

Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

10437 Склад сировини
№2, І

Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

10459 Спиртосховище, 2К Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1
10462 Будівля ферми, Ф

Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

10048 Компресорне відді- Львівська обл.,
лення (будівля насо- с. Воютичі, вул. Засної станції барди), водська, 1
10240 Компресорне відділення

Загальна
площа (м2)
71,4
94,4
23,1
8,8
16,9
1172,5
347
92,1

2075118946242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
207924561
МРЕТС
харчової промисловості від 30.04.2020
2075118946242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
207924561
МРЕТС
харчової промисловості від 30.04.2020

2395,6

10085 Відділення підготов- Львівська обл.,
ки рідкого палива
с. Воютичі, вул. Закотельні, М
водська, 1

2075118946242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
207924561
МРЕТС
харчової промисловості від 30.04.2020

1327,6

Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

Витяг
Державна
207924561
МРЕТС
від 30.04.2020

2075118946242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
207924561
МРЕТС
харчової промисловості від 30.04.2020

465,9

10044 Котельня, О

2075118946242 1242.1
Гаражі наземні

2075118946242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
207924561
МРЕТС
харчової промисловості від 30.04.2020
2075118946242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
207924561
МРЕТС
харчової промисловості від 30.04.2020

1682,3

Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

559,1

10043 Будівля
автотранспорт-ної
профілактики, 2Д

2075118946242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
207924561
МРЕТС
харчової промисловості від 30.04.2020

2075118946242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
207924561
МРЕТС
харчової промисловості від 30.04.2020

1414,2

10021 Бардороздаточна, Щ Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

2067859446242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
206448986
МРЕТС
харчової промисловості від 09.04.2020

2075118946242 1252.9
Витяг
Державна
Склади та сховища інші 207924561
МРЕТС
від 30.04.2020

134,5

10414 Прохідна будка В-1 Львівська обл.,
Самбірський р-н,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

2103387846242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
213062569
МРЕТС
харчової промисловості від 18.06.2020

2075118946242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
207924561
МРЕТС
харчової промисловості від 30.04.2020

238,5

Львівська обл.,
Самбірський р-н,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

2067876546242 1252.9
Витяг
Державна
Склади та сховища інші 206451822
МРЕТС
від 09.04.2020

2075118946242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
207924561
МРЕТС
харчової промисловості від 30.04.2020

52,4

Державна
МРЕТС

10049 Будівля насосної
станції води

Витяг
Державна
206453139
МРЕТС
від 09.04.2020

2067883446242 1271.1
Будівлі для тваринництва

2075118946242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
207924561
МРЕТС
харчової промисловості від 30.04.2020

258,6

Державна
МРЕТС

Львівська обл.,
Самбірський р-н,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

Форма
Підстава вивласності
никнення прата
ва власності
власник

2075118946242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
207924561
МРЕТС
харчової промисловості від 30.04.2020

179,3

Витяг
№ 208052879
від 04.05.2020
Витяг
№ 208052879
від 04.05.2020
Витяг
№ 208052879
від 04.05.2020

10046 Будівля матеріального складу

Функціональне
використання

2075118946242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
207924561
МРЕТС
харчової промисловості від 30.04.2020

257,3

2075809246109 1251.5
Будівлі підприємств
харчової промисловості
2075809246109 1252.5
Склади спеціальні
товарні
2075809246109 1251.5
Будівлі підприємств
харчової промисловості

Форма
Підстава вивласності
никнення прата
ва власності
власник

10254 Будівля конюшні Я-1 Львівська обл.,
Самбірський р-н,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

Реєстраційний
номер

2075118946242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
207924561
МРЕТС
харчової промисловості від 30.04.2020

799

Функціональне
використання

Адреса
розташування

2075118946242 1252.9
Витяг
Державна
Склади та сховища інші 207924561
МРЕТС
від 30.04.2020

331

Реєстраційний
номер

Назва

2075118946242 1252.9
Витяг
Державна
Склади та сховища інші 207924561
МРЕТС
від 30.04.2020

301,8

10051 Спиртосховище 2А

Львівська обл.,
м. Самбір,
вул. І. Франка, 87
Львівська обл.,
м. Самбір,
вул. І. Франка, 87
Львівська обл.,
м. Самбір,
вул. І. Франка, 87

89,8

10045 Котельня та насосна, 1В

412,3

Назва

Адреса
розташування

90,8

Інв.
номер

Загальна
площа (м2)

Назва балансоутримувача: ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618).
ПЕРЕЛІК
нерухомого майна

Інв.
номер

2075118946242 1252.9
Витяг
Державна
Склади та сховища інші 207924561
МРЕТС
від 30.04.2020

846

МІсцезнаходжЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: Львівська область, Самбірський р-н,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1; Львівська обл., Самбірський р-н, м. Самбір, вул. І.Франка, 87

Продовження таблиці

2075118946242 1271.1
Будівлі для тваринництва

148,3

дезодораційної колони, (10293) Модуль сивушної фракції, (10294) Молочний резервуар, (10307)
Напірний бак гарячої води, (10308) Напірний бак сверд. води, (10309) Напірний бак технічної
води, (10310) Напірний збірник дріжд. розс, (10311) Напірний збірник осн. розс, (10312) Насос
360*150*980, (10313) Насос 360*150*980, (10314) Насос 3м-50-200/15, (10315) Насос Wild 19/
BV, (10318) Насос АОВ-80а, (10319) Насос ВВН-16 без двигуна, (10320) Насос ВВН-6 з ел.
двигуном, (10322) Насос ВС 80 і 2 муфти, (10323) Насос ЗМ 40-200/5,5, (10324) Насос ЗМ 40200/5,5, (10325) Насос ЗМ-40-200/5,5, (10326) Насос ЗМ40-200/5,5, (10327) Насос ЗМ40200/5,5, (10328) Насос ЗМ40-200/5,5, (10329) Насос К-20-30, (10330) Насос К-30/32, (10331)
Насос, К-80-50-160, (10332) Насос К-80-50-160, (10335) Насос К-80-50-200, (10338) Насос
К50-32-125, (10339) Насос К50-32-125, (10340) Насос К50-32-125, (10341) Насос КМ 20*30,
(10343) Насос КХ-90-85, (10344) Насос М-50-32-125, (10349) Насос монобл. КМП 18/20, (10350)
Насос монобл. КМП 50-160, (10353) Насос НПШ, (10355) Насос СВН-80, (10356) Насос СВН80, (10357) Насос СВН-80, (10358) Насос СД 50-10, (10361) Насос Х80-500160 без двигуна,
(10362) Насос ЦНСГ 60/98, (10364) Насосна станція GRUNDFOS JP BASIK 3PT (0.88 кВт), (10365)
Насосний агрегат А2-ШН7-К-18,5, (10366) Насосний агрегат А2-ШН7-К-18,5, (10367) Насосний агрегат ВВН-12 з 2 муфтами, (10368) Насос П-6 ППВ, (10369) Насос П-6 ППВ, (10372)
Насос П-6 ППВ, (10373) Насос П-6 ППВ, (10376) Норія 1\10-15, (10377) Норія 1\10-20, (10378)
Норія 50\30, (10379) Норія ЕКЗ-50 21м. з циліндричним редуктором, (10380) Норія на солодовні, (10382) Норія НЦ-1110/20, (10383) Норія НЦГ-20, (10387) Оцукрювач V заг. = 10,73 м3,
V роб. = 4,91 м3, (10389) Півпричіп АЦТА OPLEGGER ВО 0441 ХХ, (10391) Півпричіп ОДАЗ 9370
ВС 7181 ХТ, (10392) Підігрів бражки, (10393) Підігрів бражки, (10394) Підігрівач епюрату лютером F = 6 м2, (10398) Піноловушка дистиляційної колони д.1200, (10399) Плуг ПЛН 3-35, (10401)
Помпа MV1819-1/25/E/3-400-50-2, (10402) Помпа МVI 1611, (10403) Посуда мірна 1 дал, (10404)
Приймальний лоток, (10406) Принтер 1120, (10409) Причіп одноосний, (10410) Принтер + копір + сканер Canon i -SENSYS MF217W з Wi-Fi, (10412) Проміжна ємкість V=60м3, (10417) Р-н
метр 150 м, (10418) Резервуар, (10420) Рефрактометр лабораторнийAbbe2WaJ+ з підсвіткою
ULAB, (10421) Розгінна колона, (10422) Розсир. кисл. меляси, (10423) Розсир. солодкої меляси, (10429) Сепаратор зерноочисний А1-БМС-6 з решетами, (10431) Система відеоспостереження, (10432) Система теплообміну апаратного відділення, (10434) Системний блок, (10439)
Солодоперекидач, (10440) Солодоперекидувач ВС, (10441) Солодоперекидувач ВС, (10442)
Спектрофотометр ULAB 101, (10443) Спектрофотометр скануючий Ulab 108 UV (190..1100нм,
(10444) Спиртова ємність 5188,0 № 5, (10445) Спиртова ємність 7205,0 № 1, (10446) Спиртова ємність 7280 № 2, (10447) Спиртова ємність 7280,0 № 3, (10448) Спиртова ємність 7280,0
№ 4, (10449) Спиртомірник 393,4, (10450) Спиртомірник 74,4, (10451) Спиртомірник V = 1002,7
м3, (10452) Спиртомірник V = 1003,2, (10453) Спиртомірник V = 249,7 м3, (10454) Спиртомірник V = 261,0 м3, (10455) Спиртомірник V = 371,1, (10456) Спиртомірник V = 57 м3, (10457)
Спиртомірник V = 72,6,(10458) Спиртомірник V = 75, (10460) Спіральний рекуператор, СТ-12/12
F = 30 м2, (10461) Спіральний теплообмінник СТ-60-12/10 F = 60 м2, (10463) Станок вертикальносвердлильний, (10464) Станок деревообробний універсальний, (10465) Станок для вальцювання труб, (10466) Станок заточний, (10467) Станок свердлильний настільний, (10468) Станок
свердлильний настільний, (10469) Станок трубогибний, (10474) Сусловарочний котел, (10475)
Сусловарочний котел ВСЦ-1,5, (10476) Сусловарочний котел ВСЦ-1,5, (10477) Танк бродильний, (10478) Теліжка розвантажувальна 4шт., (10479) Теплообмінник, (10480) Теплообмінник,
(10481) Теплообмінник, (10482) Токарний станок, (10483) Токарний станок 16 К20, (10484)
Трактор Т-150 01212ВС, (10487) Транспортер, (10488) Транспортер стр. ПГМ-62, (10489) Транспортер стр. ПГМ-62, (10490) Транспортер стр. ПСМ-6, (10491) Транспортер ТСН-16, (10492)
Транспортер ТСН-20, (10493) Трансформатор 250, (10494) Трансформатор У-630, (10497)
Трубчасто-варочний апарат V = 4,65 м3, (10499) Уловлювач БК, (10500) Уловлювач блокуючий
F = 10 м2, (10501) Уловлювач конден. епюр. колони F = 10 м2, (10502) Уловлювач конден. ректиф. колони F = 10 м2, (10504) Установка осушки повітря, (10505) Установка флотаційної очистки води, (10511) Фільтр 1500 мм, (10512) Фільтр 1500 мм, (10513) Фільтр, (10514) Фільтр,
(10523) Фільтр Газовий ФМ 25-30, (10524) Фільтр Газовий ФМ 25-30, (10526) Фільтраційний
чан, (10527) Фільтраційний чан, (10530) Холодильник промислових вод розгінної колони, (10531)
Холодильник спирту F = 20 м2, (10532) Холодильник сусла, (10533) Хромотограф, (10534) Царга бражної колони, (10543) Цистерна № 1 V = 1990, (10544) Цистерна № 2 V = 3809, (10545)
Цистерна № 3 V = 5119, (10546) Цистерна для ЕАФ V = 5239, (10547) Цистерна для зберігання
ЕАФ, (10549) Цистерна для перевезення (4 м3) на а/машини, (10550) Цистерна для спирту № 5
V = 7208, (10551) Цистерна залізнична № 51094605, (10552) Цистерна залізнична № 51094639,
(10553) Цистерна залізнична № 51192862 8 тн, (10554) Цистерна сп. V = 8363 № 6, (10555)
Цистерна стал. V = 8 м3 (сивушне масло), (10557) Чанок для замісу, (10558) Чанок для замочки зерна, (10559) Чанок для замочки зерна, (10560) Чанок для замочки зерна, (10561) Чанок
для замочки зерна, (10562) Чанок замісу, (10563) Чанок ферментів № 1 V = 2,5 м3, (10564) Чанок ферментів № 2 V = 2,5 м3, (10568) Шнек 250, (10569) Шнек 250, (10570) Щит «Кристал»,
(10574) Обприскувач ультрамалооб’ємний 220В хол., (10576) Комп’ютер ITBlockG4560Work+23,6LiyamaX2474HV-B1, (10577) Комп’ютер IT-BlockG4560Work+монітор
Philips23,6 243V5LSB/62, (10578) Витратомір H250/DN15/PN40/M40/ESK-T/Edx/етилацетат,
(10579) Витратомір H250/DN15/PN40/M40/ESK- T/Edx/бетрікс, (10580) Зварювальний апарат
аргон. інв. АДІ Ц С MMA/TIG дер, (10582) Ємкість 85,6 м3, (10583) Ємкість 85,6 м3, (10584)
Ємкість 85,6 м3, (10585) Ємкість 85,6 м3, (10586) Шафа управління, (500555) Багатофункційний пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i, (500992) Комп’ютер + монітор PhilipsTFT21.5
223V5LHSB, (500998) Комп’ютер + монітор LG 21.5 22MP58VQ-P, (501113) Вузол електронного
обліку спирту, (501114) Системний блок + Монітор 23,6” ASUS VA249NA, (501185) Дефлегматор мідь БК S = 25 м кв., (501186) Дефлегматор мідь РК F = 40 м кв., (501187) Конденсатор мідь
S = 10 м кв., (501547) Конденсатор мідь S = 10 м кв., (501900) Витратомір ROTAMASS RCCT38
№ D1V901084, (501901) Витратомір ROTAMASS RCCT38 № D1V901087, (10006) Автомашина
Сідловий тягач DAF-95 XF ВО 6790 АА, (10007) Автомобіль «Фольцваген-70Д Комбі» ВС9673СІ,
(10008) Автомобіль DAEWOO Leganza АІ7507СМ, (10011) Автомобіль ЗІЛ 130 ВС 43-23 АС,
(10013) Автомобіль Камаз 5410 ВС 9671 СІ, (10005) Автоматизована система обліку електроенергії АСКОЕ, (10267) Куток «Хвиля», (10268) Куток «Хвиля», (10271) Лічильник води, (10272)
Лічильник газовий, (10277) Меблі, (10301) Набір «Самбір-750», (10302) Набір кухонний, (10303)
Набір меблів, (10304) Набір меблів, (10305) Набір меблів, (10306) Набір меблів, (10384) Обчислювач об’єму газу «Універсал», (10470) Стіл 2-х тумбовий, (10471) Стіл 2-х тумбовий, (10472)
Стіл 2-х тумбовий, (10565) Частотний перетворювач SV022iG5а-4, (10566) Частотний перетворювач SV022iG5а-4, (10567) Шафа інструментальна, (10016) Арка, (10473) Стрічка транспортерна, (502030) Агрегат насосний, (502031) Агрегат насосний, (502032) Агрегат насосний,
(502033) Агрегат насосний, (502059) Агрегат насосний, (502060) Насос Pentax CM 65-200A,
(502061) Насос EBARA ЗМ 400-200/5,5А, (502062) Насос П6ППВ 15 кВт/1500, (502063) Електродвигун 4АМ 225 М6У2 37 кВт, (502064) Насос КМ 65-50-160, (502074) Насос П6ППВ 15
кВт/1500, (502075) Насос П6ППВ з електродвигуном 15кВт, (502077) Косарка Alko (далі – Об’єкт
приватизації).

Витяг
Державна
207924561
МРЕТС
від 30.04.2020

2075118946242 1251.5
Витяг
Державна
Будівлі підприємств
207924561
МРЕТС
харчової промисловості від 30.04.2020

№ 58 (1338)

3

відомості
приватизації

Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

10498 Туалет, Н

Львівська обл.,
с. Воютичі, вул. Заводська, 1

10052 Трансформаторна Львівська обл.,
підстанція (резерв- с. Воютичі, вул. Зана), Е
водська, 1

399,2

10050 Склад тари №4, Ж

13,2

Адреса
розташування

Назва

63

Інв.
номер

Загальна
площа (м2)

Продовження таблиці

Реєстраційний
номер

Функціональне
використання

Форма
Підстава вивласності
никнення прата
ва власності
власник

2075118946242 1252.9
Витяг
Державна
Склади та сховища інші 207924561
МРЕТС
від 30.04.2020
2075118946242 1999.9
Інші будівлі

Витяг
Державна
207924561
МРЕТС
від 30.04.2020

2075118946242 2214.4
Трансформаторні підстанції та підстанції
магістральних ліній
електропередачі

Витяг
Державна
207924561
МРЕТС
від 30.04.2020

Земельна Львівська обл.,
ділянка
Самбірський р-н,
с. Воютичі

Земельна Львівська обл.,
ділянка
Самбірський р-н,
с. Воютичі

Земельна Львівська обл.,
ділянка
Самбірський р-н,
м. Самбір,
вул. І. Франка, 87

6,6950
0,0512

Земельна Львівська обл.,
ділянка
Самбірський р-н,
с. Воютичі

0,0274

Земельна Львівська обл.,
ділянка
Самбірський р-н,
с. Воютичі

19,5300

Земельна Львівська обл.,
ділянка
Самбірський р-н,
Воютицька сільська рада

4624282200:09:000:0007 11.02 Для розміщення та експлу- Витяг з ДЗК
атації основних, підсобних і допо- НВ-4603076452016
міжних будівель та споруд підпри- від 31.01.2016
ємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості
4624282200:04:000:0098 11.02 Для розміщення та експлу- Витяг з ДЗК
атації основних, підсобних і допо- НВ-4603076402016
міжних будівель та споруд підпри- від 31.01.2016
ємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості

0,1051

Земельна Львівська обл.,
ділянка
Самбірський р-н,
Воютицька сільська рада

4624282200:01:005:2222 11.02 Для розміщення та експлу- Витяг з ДЗК
атації основних, підсобних і допо- НВ-4603076242016
міжних будівель та споруд підпри- від 31.01.2016
ємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості

4624282200:01:003:5555 11.02 Для розміщення та експлу- Витяг з ДЗК
атації основних, підсобних і допо- НВ-4603076302016
міжних будівель та споруд підпри- від 31.01.2016
ємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості

0,0358

Земельна Львівська обл.,
ділянка
Самбірський р-н,
с. Воютичі

4624282200:01:005:0327 11.02 Для розміщення та експлу- Витяг з ДЗК
атації основних, підсобних і допо- НВ-4603071632016
міжних будівель та споруд підпри- від 28.01.2016
ємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості

0,0300

Земельна Львівська обл.,
ділянка
Самбірський
р-н, с. Воютичі,
вул. Заводська, 1

4624282200:01:005:3333 11.02 Для розміщення та експлу- Витяг з ДЗК
атації основних, підсобних і допо- НВ-4603076252016
міжних будівель та споруд підпри- від 31.01.2016
ємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості

0,0436

Адреса
розташування

Форма власності,
підстава на право
Кадастровий номер
Цільове призначення
користування
земельної ділянки
земельної ділянки
земельною ділянкою,
інформація про
обтяження
4624282200:01:004:0276 11.02 Для розміщення та експлу- Витяг з ДЗК
атації основних, підсобних і допо- НВ-4603076232016
міжних будівель та споруд підпри- від 31.01.2016
ємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості

4624282200:01:005:1111 11.02 Для розміщення та експлу- Витяг з ДЗК
атації основних, підсобних і допо- НВ-4603076292016
міжних будівель та споруд підпри- від 31.01.2016
ємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості

0,6000

Назва

Площа земельної
ділянки (га)

На балансі ДП «Укрспирт» перебуває захисна споруда цивільного захисту за адресою: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Воютичі, вул. Заводська, 1, яка не підлягає приватизації.
ІНФОРМАЦІЯ
про земельні ділянки

4610900000:11:036:0025 11.02 Для розміщення та експлу- Витяг з ДЗК
атації основних, підсобних і допо- НВ-4603071702016
міжних будівель та споруд підпри- від 28.01.2016
ємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості

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: 17.12.2020.
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 аук
ціону 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
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 – 32 002 696,92 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 16 001 348,46 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
16 001 348,46 грн (без ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 200 269,69 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 600 134,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
1 600 134,85 грн.
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Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу.
Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації має забезпечити:
збереження видів діяльності, які здійснювало Воютицьке МПД ДП «Укрспирт», а саме – виробництво спирту технічного 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 місяців з моменту переходу права на об’єкт
не менше 66 осіб;
забезпечувати безперешкодний доступ балансоутримувача до захисної споруди цивільного
захисту з метою здійснення заходів по утриманню захисної споруди цивільного захисту у відповідності до вимог частини восьмої статті 32 Кодексу цивільного захисту України №5403-VI від
02.10.2012.
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/elektronnimajdanchiki-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., Самбірський р-н, с. Воютичі, вул. Заводська, 1 та м. Самбір, вул. І. Франка, 87.
ПІБ контактної особи на об’єкті: керівник Воютицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» Івасів Андрій Романович, тел. 098 733-32- 99.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок (032) 261-62-14.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу: наказ регіональ
ного відділення від 19.11.2020 № 01660.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-17-000003-1.
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 – 320 026,97 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 160 013,48 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 160 013,48 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
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відомості
приватизації

Полтавська та Сумська області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – Окремого майна Вишняківського
місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (спиртове
виробництво), що перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: Окреме майно Вишняківського місця
провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт»
(спиртове виробництво) у складі:
(210033) Матеріальний склад № 4 (заг. пл. 91,9 кв.м), (210042) Компресорна станція (заг.
пл. 83,8 кв.м), (210041) Станція річкової води (заг. пл. 26,8 кв.м), (210040) Трансформаторна
підстанція (заг. пл. 33,5 кв.м), (210038) Станція брудних стоків (заг. пл. 19,2 кв.м), (210026)
Зерносклад (заг. пл. 690,4 кв.м), (210011) Матеріальний склад №3 (заг. пл. 70,5 кв.м), (210012)
Матеріальний склад №2 (заг. пл. 399 кв.м), (210014) Автогараж №1, матеріальний склад №1(заг.
пл. 224 кв.м), (210015) Плотницька майстерня (заг. пл. 150 кв.м), (210017) Мехмайстерня (заг.
пл. 237,3 кв.м), (210013) Мазутна насосна станція (загальна площа 32,7 кв.м), (210009) Побутове приміщення з прохідною, (210007) побутове приміщення з прохідною (кабінет заст. директора) (заг. пл. 338,6 кв.м), (210002) Сарай підсобного господарства (заг. пл. 98,2 кв.м),
(210010) Побутове приміщення (заг. пл. 108,2 кв.м), (210028) Зерносклад №1 (ангар) (заг. пл.
465,2 кв.м), (210027) Автогараж №2 (210035), Автогараж №2 (Душова сировинного цеху) (заг.
пл. 268,3 кв.м), (210025) Адмінбудівля, (210021) Адмінбудівля (магазин) (заг. пл. 535,4 кв.м),
(210030) Вагова, вуглекислотний цех (будівля вуглекислотного цеху, санвузол вуглекислотного цеху), (210037), вагова, вуглекислотний цех (будівля вагової на території заводу) (заг. пл.
659,2 кв.м), (210006) Зерносклад №3 (заг. пл. 240,3 кв.м), (210020) Центральний спиртосклад
(заг. пл. 321 кв.м), (210003) Основний виробничий корпус (побутова кімната), (210004) Основний виробничий корпус (кабінет енергетика), (210005) Основний виробничий корпус (душева
кімната), (210008) Основний виробничий корпус (будівля автоматизованої системи управління), (210018) Основний виробничий корпус (бродильний цех, виробнича лабораторія, варочний), (210022) Основний виробничий корпус (лабораторія хроматограф), (210036) Основний
виробничий корпус (будівля брагоректифікації), (210039) Основний виробничий корпус (будівля солодового цеху) (заг. пл. 3101,7 кв.м), (210032) Мазутна станція (загальна площа
37,4 кв.м), (210023) Зерносклад тимчасового зберігання зерна на експедиції №4 (заг. пл.
629,8 кв.м), (210029) Вагова (заг. пл. 65,7 кв.м), (210019) Спиртосклад (заг. пл. 429,7 кв.м),
(210016) Туалет на 2 очки №1, (210024) Туалет на 2 очки №2, (210031) Градирня, (210034) Туалет, (210043) Споруда кранбалки (колони, покрівля), (210044) Огорожа територii з/б(+забор
цегляний), (210045) Оборотне водопостачання, (210046) Мазутні ємкості, (210047) Колодязь
питної води, (210048) Димова труба котельні, (210049) Емкiсть для мазуту, (210050) Під’їзні
колії, (210051) Емкiсть для мазуту1, (210052) Бункер приймання зерна1, (210053) Цистерна
сивушного масла, (210054) Цистерна спиртова N2, (210055) Цистерна ЭАФ, (210056) Цистерна спиртова № 1, (210057) Спиртова цистерна №7, (210058) Спиртова цистерна №6, (210059)
Спиртова цистерна №5, (210060) Артскважина №2, (210061) Ворота металеві, (210062) Артскважина №1, (210063) Артскважина №3, (210064) Асфальтова дорога, (210065) Бункер приймання зерна 400 т (експедиція), (210066) Бункер приймання зерна, (210067) Відстійник промислових стоків, (210068) Електрична зовнiшня сiтка, (210069) Каналізація по заводу, (210070)
Трубопровiд грязних стокiв, (210071) Високовольтна лiнiя передач, (210072) Комунiкацiя водян. парова, (210073) Кабельнi розводки, (210074) Газопровiд по тер. з-ду i устаткув. в заводi,
(210075) Автоматика подачi газу в котельнi, (210076) Автомат. регулятор РКМ-1, (210756) Нафторезервуар, (210077) Зерноочисний сепаратор Зсм-50, (210078) Цистерна для слабоградусної рідини, (210079) Дріжжовий чан в кількості 3 шт., (210080) Кондиціонер /гол. бух./,
(210081) Кондиціонер дир., (210082) Дренажне устр. діам. 2м з фільтром 1/2, (210083) Дренажне устр. діам. 1,5м з фільтром 2/1, (210084) Дріжджанки з міксером, (210085) Насос СМ
100-65-200 (дріждж), (210087) Комплект пропано-кислород. різки, (210088) Станок заточношліфувальний, (210089) Кондиціонер бух, (210091) Насос К-80-16-180 К-80-50-200 під
«0»,(210092) Насос К 20/30 (спиртоловушка)2-К-9, (210093) Компресор ВМ 2050, (210094)
Пневмоклапан з позиціонером, (210096) Вентилятор ВЦ14-46,(210098) Збірник спиртовий №1,
(210099) Збірник спиртовий №2, (210100) Збірник спиртовий №3, (210101) Збірник
спиртовий№4, (210102) Збірник сивушний, (210103) Збірник ефірний, (210104) Станок деревообробний, (210105) Подавач зерна №2, (210106) Вентилятор сепаратора, (210107) Вентилятор витяжний, (210108) Колектор пари, (210109) Маточник, (210110) Кондиціонер економ,
(210111) Норія П 50/30, (210112) Норія П 50/30 (експедиція), (210114) Контрольний снаряд ВК,
(210115) Царга, (210116) Ємкість ХВО, (210117) Дренажне устр.діам.1,5м ХВО з фільтром 2/2,
(210118) Дробарка А 1-ДМ2Р-75, (210119) Автоматична установка АСУТП БРУ (апарат), (210120)
Шнек, (210121) Автоматизована система управління ТП БРУ та вузла приготування замісу (варка), (210122) Випрямляч зварювальний ВД 306 УЗ, (210124) Асинхронний електродвигун пот.
55 кВт,(210125) Пневмоклапан з опозиціонером/задв. шибер з пневмопозиціонером, (210126)
Лебідка ручна ричажна МТМ 2 т, (210127) Станок токарно-гвинтовий, (210128) Токарний станок, (210131) Зварювальний трансформатор, (210132) Теплообмiнник (бродилка), (210133)
Деаерацiйна колона, (210134) Економайзер 2 П 1-330, (210135) Трансформатор ТСМ, (210136)
Водородкатiонiтовий фiльтр, (210137) С-ма механічних фільтрів, (210138) Щит КВП I А, (210139)
Димосос Д 10, (210140) Економайзер ЄПІ-2356, (210141) Паровий котел ДКВР 10.5, (210142)
Деаератор, (210143) Паровий котел ДКВР 6.5, (210144) Трансформатор ТМ-400, (210146) Інжектор, (210147) Дефлегматор F49 м кв н/ж, (210148) Електродвигун, (210149) Кип’ятильник
брагоректифікаційної установки ЕК, (210150) Кип’ятильник брагоректифікаційної установки
РК, (210151) Емкiсть iзотермiчна ДОУ, (210152) Емкiсть iзотермiчна, (210153) Вуглекислотна
установка УВЖ з ємкістю ізотермічною 1 шт., (210154) Брагоректифiкацiйна установка, (210155)
Ректифiкацiйна колона, (210156) Мiрник цилiндричний, (210157) Скрубер, (210158) Агрегат
гiдровипробування, (210159) Бродильній чан 100 куб, (210160) Контрольний снаряд, (210161)
Спиртовий мiрник, (210162) Завальний бункер 3 т, (210163) Бункер зерновий 60 т, (210164)
Електроталь гараж, (210165) Електроталь/кран-балка, (210166) Конвеєр КШП, (210167) Погрузчик КШП 50, (210168) Вагонорозгрузчик, (210169) Грузопiдйомник ГУАР, (210170) Кранбалка ВКЦ, (210171) Насос СМ-100-65-200 під «0», (210172) Компресор 2ВУ-1-2.5, (210173)
Станок сверл., (210174) Станок КС 1, (210175) Бродильній чан – 100 куб 2, (210176) Бродильній чан – 100 куб 1, (210177) Вагонорозгрузчик 1, (210178) Токарний станок1, (210180)
Водородкатiонiтовий фiльтр1, (210181) Мірник спиртовий 2, (210182) Мiрник спиртовий 1,
(210183) Мiрник конусний 1, (210184) Насос сивушного масла 2К-6, (210185) Насос спиртовий
3К-6, (210186) Насос ефірів2К-6, (210187) Мiрник технiчний 75 дал, (210188) Мiрник технiчний,
(210189) Мiрник металiчний, (210190) Мiрник конусний, (210191) Мірник спиртовий, (210192)
Мірник об. 1000 дал, (210193) Дефлегматор, (210194) Насос Лавара, (210195) Бойлер 100 л,
(210196) Глибинний насос в комплекті(трос, хомут), (210197) Чанок замісу (варочне відділення), (210198) Конденсатор F=8, (210199) Насос 80-65-160 заміс, (210200) Дозувальна помпа
1, (210201) Індикатор технологічний мікропроцесорний ІТМ22-3 в комплекті 1 (варка), (210202)
Кондиціонер Делонгі 1, (210203) Витяжний вентилятор 1 плотня, (210204) Станок деревообробний 1, (210205) Царга 1, (210206) Контрольний снаряд 2, (210208) Дріжджанки з міксером 2,
(210209) Дріжджанки з міксером 1, (210210) Дренажне устр. діам. 2м з фільтром 1/1, (210211)
Контрольний снаряд 1, (210212) Бродильній чан 100 куб9, (210213) Спиртовий мiрник 5 (зливне), (210214) Спиртовий мiрник 4 (зливне), (210215) Спиртовий мiрник 3 (зливне), (210216)
Спиртовий мiрник 2 (зливне), (210217) Бродильній чан – 100 куб8, (210218) Бродильній чан –
100 куб 6, (210219) Спиртовий мiрник 1 (зливне), (210220) Бродильній чан – 100 куб 7, (210221)
Бродильній чан – 100 куб 5, (210222) Бродильній чан – 100 куб 4, (210223) Бродильній чан – 100
куб 3, (210224) Станція випробування балонів, (210225) Насос випробовування балонів, (210226)
Тельфер (вугле), (210227) Компресор №2 вуглекисл., (210228) Компресор повітр. №1 ВКЦ,
(210229) Компресор повітр., (210230) Бойлер, (210232) Компресор повітр. №2, (210233) Конденсаторна установка, (210234) Розподільчі комірки 0,4 кВ, (210235) Високовольтні комірки
10 Вт, (210236) Міксер 0 чана, (210237) Бродильний чан 0, (210238) Міксер бродильного чану
№10, (210239) Міксер бродильного чану №9, (210240) Міксер бродильного чану №8, (210241)
Міксер бродильного чану№7, (210242) Міксер бродильного чану №6, (210243) Міксер бродильного чану №5, (210244) Міксер бродильного чану №4, (210245) Міксер бродильного чану
№3, (210246) Міксер бродильного чану №2, (210247) Міксер бродильного чану №1, (210248)
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Міксер маточника, (210249) Низькотемпературна варка, (210251) HD7/18C апарат без нагріву
керхер, (210252) Насос моноблочний КМ 65-50-160 з ущільненням, (210253) Трьохвентильний
клап. блок.з кронштейном, (210254) Індикатор технологічний мікропроцесорний ІТМ22-3 в
комплекті, (210255) Клапан пневмо з позиціонером, (210257) Вертикальна помпа, (210258)
Насос К 80-65-160 бойлерна, (210259) Конденсатор 50, (210260) Клапан шаровий з позиціонером (котельня), (210261) Кондиціонер Самсунг 18, (210262) Кондиціонер Coopen j Hanten
18, (210263) Кондиціонер Cjjhen j Hanten7, (210264) Кондеціонер Делонгі, (210265) Насос ефірів 2К-6, (210266) Насос спиртовий 3К9, (210267) Насос сивушного масла 1,5х-9Д, (210268)
Бак лютерної води, (210270) Бак холодної води №3, (210271) Бак холодної води №2, (210272)
Бак холодної води №1, (210274) Насосний агрегат ХМ 50-32-154 з ед. дв. 5,5 кВт/3000 об./хв.,
(210275) Насосний агрегат ХМ 50-32-125 К-5 з ел. дв. 1,5 кВт/3000 об./хв., (210276) Мірник,
(210277) Спіральний теплообмінник F=40 м кв. н/ж, (210278) Насос Grundfos CM10-4A-R-A-EA-QQE, (210279) Насос Grundfos CM10-4A-R-A-E-A-QQE, (210280) Мірник, (210281) ЗМ-60,
(210282) ЗМ-30, (210283) 4PD/10 Двигун, (210284) Дробарка А1-ДМ2Р-90М-1200/1050П,
(210285) Конвеєр гвинтовий Ш-200 17Н-25, (210286) Спектрофотометр ULAB 102, (210287)
Насос 3М 40-160/4, (210289) Насос Pedrollo F 10, (210290) Лічильник х/в Ду 150, (210291)
Насос-дозатор DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2UFG, (210292) Насос вертикальний CR10-18A-FA-E-HQQE, (210293) Насос ЗМ 40-160/4, (210294) Насосний агрегат ХМ 50-32-130 з ел. дв. 2,2
кВт/3000 об./хв., (210295) Насосний агрегат ХМ 50-32-154, (210296) Насос Pedrollo F 32/160,
(210297) Конденсатовівдівник поплавковий, (210298) Конденсатовівдівник поплавковий,
(210299) Ваги OHAUS SPX 222, (210300) рН-метр рН-150, (210301) Спиртоловушка 1200 мм
(10 тарілок), (210302) Насос Д 320/50, (210303) Теплообмінник спіральний F=20 м кв., (210304)
Насосний агрегат ХМ 50-32-154 К-5 з ед. дв. 5,5 кВт/3000 об./хв., (210305) Обчислювач моделі «Єргомера», (210310) Системний блок Атлон 1640 1, (210311) Монітор Philips 220SW9FB,
(210312) Системний блок ІнтелЕ7400 новий сервер, (210313) Ноутбук Асус 15, (210315) Принтер Кенон, (210316) Принтер копір./сканер Canon i SENSYS MF4120, (210319) Монітор Самсунг
2223, (210321) Лазерний принтер, (210323) Телефакс, (210327) Обчислювач моделі Ергомера
126, (210328) Касовий апарат, (210329) Модем, (210330) Системний блок Pentium G4400, Asus,
(210331) Системний блок Pentium G4400, Asus, (210332) Газовий хроматограф Кристал-2000
М, (210335) Блок безперервного живлення, (210336) Міні АТС, (210337) Монітор 21,5» Asus
VS228DE, (210338) Системний блок IT-Block G4560 Work, (210339) РРО МІНІ 600,04 МЕ, (210341)
ПК DELL OptiPlex 3020 Mikro (210-ACUO-A2), (210342) ПК DELL OptiPlex 3020 Micro (210-ACUOA-2), (210343) ПК DELL OptiPlex 3020 MT, (210344) БФП Кенон і-Sensys MF411dw з Wi-Fi, (210346)
Системний телефон Панасонік, (210348) Компютер економ, (210350) Системний консоль Панасонік, (210351) Монітор 23,6" liyama ProLite X2474HV-B1, (210352) Монітор Philips 23.6"
243V5LSB, (210353) Системний блок IT-Block G5400Work, (210354) Системний блок IT-Block
G5400Work., (210361) Екскаватор, (210362) Причіп для трактора, (210363) Трактор МТЗ 80,
(210364) Ворота гаражні, (210365) Бочка для перевезення барди, (210570) Електродвигун
4А1005243, (210571) Електродвигун4А100S2У3(дріж. брод.), (210572) Вузол обліку газу (установка обчислюв. Ергомера), (210573) Метран-10-Вн-Ди-1111, (210574) Метран 100Ди1151,
(210575) Метран 100Ди1111, (210576) Перетворювач частоти АТV31, (210579) Мікропроцесорний регулятор МІК-51, (210580) Електродвигун 4А160М4У3, (210583) Електродвигун
4А90L2У3, (210584) Електродвигун 4А71А-4У3 (вул..), (210588) Електродвигун 4А112М4У3 (підроб.) 1, (210589) Електродвигун 0000(вар.) 1, (210590) Бак розчину солі (котел.), (210591)
Електродвигун 4А90L2У3(котел.), (210592) Електродвигун 4А225М4У3 (вод), (210593) Електродвигун 4А180S2У3 (вод), (210594) Електродвигун АО2-2-4 (насос бруд), (210595) Електродвигун АО2-72-4(насос бруд), (210596) Електродвигун 4А180S4У3 (повіт. комп.), (210597) Електродвигун АО2-72-6 (повіт. комп.), (210598) Електродвигун 4А200М6У (повіт. комп.), (210599)
Електродвигун 4А160S2У3 (бойлер), (210600) Електродвигун 4А90L4У3 (бойлер), (210602)
Електродвигун 4А71В-4У3 (вугл.), (210603) Електродвигун 4А112МА6У3 (вугл.), (210605) Електродвигун АИР 112 М2 7,5/3000, (210607) Електродвигун 75/1500, (210608) Мазутна форсунка, (210610) Електродвигун 4А90L2У3 (спирт) 2, (210611) Електродвигун 4А90L2У3 (спирт) 3,
(210626) Електродвигун АО2-32-4 (вугл.) 7, (210627) Електродвигун 4А100S2У3 (вугл.), (210628)
Електродвигун АО2-32-4 (вугл.), (210629) Електродвигун 4 А71В-6У3 (вугл.), (210630) Електродвигун АО2-32-4 (дріжброд.) 1, (210631) Електродвигун АО2-32-4 (дріжброд.) 2, (210632) Електродвигун АО2-32-4 (дріжброд.) 3, (210633) Електродвигун АО2-42-4 (дріжброд.) 1, (210634)
Електродвигун АО2-42-4 (дріжброд.) 2, (210635) Електродвигун АО2-42-4, (210636) Електродвигун 4А112М4У3 (дріжброд.) 2, (210637) Електродвигун АО2-42-4 (дріжброд.) 4, (210638)
Електродвигун 4А160S2У3 (дріжброд.) 1, (210639) Електродвигун 4А160S2У31, (210640) Електродвигун АО2-51-6 (дріжброд.) 1, (210642) Електродвигун А101-8У3 (вугл.) 1, (210643) Електродвигун 4 А71В-4У3 (вугл.) 1, (210645) Електродвигун АО2-32-4 (вугл.) 2, (210647) Електродвигун 4А90L2У3, (210648) Електродвигун4А90L2У3 (апарат) 3, (210649) Електродвигун
4А90L2У3 (спирт) 1, (210661) Електродвигун 25054 75 кВт 1500 об., (210662) Електродвигун
АО2-61-6 (підроб.), (210663) Електродвигун 4А112М4У3 (підроб.), (210664) Електродвигун
4А250S4У3 (підроб.), (210665) Електродвигун АНР71АН (підроб.), (210666) Електродвигун
4А71В4У3 (підроб.), (210667) Електродвигун 4А80В4У3 (підроб.), (210668)
Електродвигун4А100L4У3 (підроб.), (210691) Електродвигун 4А100L2У3, (210692) Електродвигун АО2-51-6 (дріжброд.), (210693) Електродвигун АО2-81-8, (210694) Електродвигун АО2-81-6
(котел.), (210695) Електродвигун АО2-62-6 (котел.), (210696) Електродвигун 4А180М2У3,
(210697) Вентилятор котлаДКВР10/13 (котел.), (210698) Парасепаратор котла ДКВР
10/13(котел.), (210699) Щит керування котлом ДКВР 10/13 (котел.), (210700) Димоос котла
ДКВР 6,5/13 (котельн.), (210701) Парасепаратор котла ДКВР 6,5/13 (котел.), (210702) Паровий насос (котел.), (210703) Насос ХВО №1 (пост відкачки барди), (210705) Електродвигун
4А160S2У3, (210706) Деаераторний насос №1, (210707) Електродвигун АО2-42-2 (котел.),
(210708) Деаераторний насос №2 (котел.), (210709) Бак мокрого зберігання солі (котел.),
(210710) Електродвигун АО2-42-6(вар.), (210711) Електродвигун 4А100L4У3 (вар.), (210712)
Електродвигун АО2-61-4 (вар.), (210714) Електродвигун АО2-51-4 (вар.), (210718) Електродвигун 4А100L4У3 (дріжброд.), (210719) Електродвигун 4А100L4У3 (дріжброд.), (210720) Електродвигун 4А100L4У3, (210721) Електродвигун АО2-32-4 (дріжброд.), (210722) Електродвигун
АО2-31-2, (210723) Електродвигун АО2-42-4 (дріжброд.), (210724) Електродвигун 4А112М4У3
(дріжброд.), (210725) Електродвигун 4А132S6У3, (210726) Електродвигун 4А132S6У3 (дріжброд.), (210727) Електродвигун АО2-51-4 (дріжброд.), (210728) Електродвигун 4А132М2У3
(дріжброд.), (210729) Електродвигун 4А160S2У3 (дріжброд.), (500463) Багатофункціональний
пристрій БФП Canon image RUNNER, (500464) Ваги лабораторні OHAUS, (501010) Монітор 23,6”
ASUS VA249NA, (501011) Системний блок 12/2019, (210355) Автомобiль КАМАЗ 5410 33-56 з
напівпричепом, (210356) Автомашина ЗIЛ ММЗ 16-15, (210357) Автомашина ЗIЛ ММЗ 16-18,
(210358) Автомашина УАЗ 3303, (210360) Автомобiль ВАЗ 21063, (210366) Автомобіль Сітроен,
(210368) Автомобіль «Мазда 6», (210370) Стінка мебельна комбінована Арго гол. бух., (210371)
Тумба мобільна Арго гол. бух., (210372) Підставка під системний блок гол. бух., (210373) Стіл
приставний гол. бух., (210374) Стіл Арго гол. бух., (210375) Крісло Візит-1 дир. к.в. 4 шт.,
(210376) Шафа-скло 2-ств.дир.к.в., (210377) Тумба кутова дир. к.в., (210378) Шафа кут. дир.к.в.,
(210379) Приставка кутова дир.к.в., (210381) Тумба приставна АТ дир., (210382) Підставка під
системний блок дир., (210383) Крісло Амбасадор кож. дир., (210384) Шафа відкрита 2-ств.
прийм., (210385) Шафа-скло 2-ств. прийм., (210386) Шафа гардероб. прийм., (210387) Підставка під системний блок прийм., (210388) Тумба мобільна прийм., (210389) Сейф н/з ек.
405/360/740, (210390) Сейф н/з гол. бух. 405/310/630, (210391) Тумба прийм., (210392) Тумба Арго гол. бух., (210393) Приставка до тумби дир., (210394) Стіл дир.к.в., (210395) Тумба
приставна гол. бух., (210396) Шафа Арго гол. бух., (210397) Шафа ек., (210398) Стіл бух.к.в.,
(210399) Шафа для посуду бух.к.в., (210400) Тумбочка бух., (210401) Стінка мебельна комбінована Арго низ., (210402) Крісло Прем’єр кож. гол. бух., (210403) Стіл робочий прийм., (210404)
Стіл приставний прийм., (210405) Підставка кутова ек., (210406) Шафа гардероб. ек., (210407)
Крісло Стрим, (210408) Стіл для відвідувачів ек., (210409) Стіл робочий ек., (210410) Шафа
комбінована, (210411) Стіл керівника 2000х900х750, (210412) Крісло кож. Формула ек., (210413)
Крісло кож. Прем’єр ек., (210414) Диван кож. Доміно бух.к.в., (210415) Крісло Туніс зав. лаб.,
(210416) Диван кож. Доміно-1 прийм., (210417) Стілець Сільвія прийм., (210418) Крісло Формула прийм., (210419) Стіл робочий бух.1, (210420) Підставка під монітор бух. 3, (210421) Підставка під монітор бух. 2, (210422) Підставка під монітор бух. 1, (210423) Тумба ек. 3, (210424)
Тумба ек. 2, (210425) Тумба ек. 1, (210426) Стілець Сільвія ек. 3, (210427) Стілець Сільвія ек.
2, (210428) Стілець Сільвія ек. 1, (210429) Підставка під системний блок ек. 1, (210430) Шафаскло 2-ств. ек. 1, (210431) Стілець з підлокотн. Сільвія гол. бух. 3, (210434) Стілець Сільвія гол.
бух. 2, (210436) Стілець Сільвія дир. 11, (210437) Лічильник електричної енергії ZMD 405,

№ 58 (1338)

5

відомості
приватизації

210027, Автогараж №2;
210035 Автогараж №2
(Душова сировинного
цеху)

Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

210026 Зерносклад

Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

210025, Адмінбудівля;
Полтавська обл.,
210021 Адмінбудівля (магазин) Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

№ 58 (1338)

1690755353248 1271.3 Будівлі Витяг індексний Державна
для зберігання номер 205460653 МРЕТС
зерна
від 27.03.2020
1690801453248 1220.5 Адмі Витяг індексний Державна
ністративно- номер 205609431 МРЕТС
побутові
від 30.03.2020
будівлі промислових підприємств

210013 Мазутна насосна станція Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1
Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

210019 Спиртосклад

Полтавська
обл., м. Хорол,
вул. Молодіжна, 25

210018, Основний виробничий
корпус (бродильний
цех, виробнича лабораторія, варочний);
210008, Основний виробничий
корпус (будівля автоматизованої системи
управління);
210036, Основний виробничий
корпус (лабораторія
хроматограф);
210039, Основний виробничий
корпус (будівля брагоректифікації);
210022, Основний виробничий
корпус (будівля солодового цеху);
210003, Основний виробничий
корпус (побутова кімната);
210004, Основний виробничий
корпус (кабінет енергетика);
210005 Основний виробничий
корпус (душова кімната)

Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

210017 Мехмайстерня

Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

210015 Плотницька майстерня

Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

Загальна
площа (кв. м)
629,8
108,2
338,6

Державна
МРЕТС

1693157053248 1274.6 Госпо- Витяг індексний Державна
дарські будівлі номер 205427385 МРЕТС
від 26.03.2020

98,2

1693100653248 1274.6 Госпо- Витяг індексний
дарські будівлі № 205455476 від
27.03.2020

90731453248 1252.9 Склади Свідоцтво про
Державна
та сховища
право власності, МРЕТС
інші
серія та номер:
САС 455493, виданий 25.06.2013
Витяг EAI 218546
від 25.06.2013
90710453248 1252.9 Склади Свідоцтво про
Державна
та сховища
право власності, МРЕТС
інші
серія та номер:
САС 455492, виданий 25.06.2013
Витяг EAI 218544
від 26.06.2013
90731453248 1251.5 Будівлі
підприємств
харчової промисловості

Свідоцтво про
Державна
право власності, МРЕТС
серія та номер:
САС 455493, виданий 25.06.2013
Витяг EAI 218546
від 25.06.2013

3101,7

210020 Центральний
спиртосклад

37,4

Полтавська
обл., м. Хорол,
вул. Молодіжна, 25

Державна
МРЕТС

32,7

210032 Мазутна станція

1691856053248 1274.6 Госпо- Витяг індекс
дарські будівлі ний номер від
205457251
27.03.2020

321

210002 Сарай підсобного госпо- Полтавська обл.,
дарства
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

1691822253248 1274.6 Госпо- Витяг індексний Державна
дарські будівлі номер 205456509 МРЕТС
від 27.03.2020

429,7

Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

210014 Автогараж №1, матері- Полтавська обл.,
альний склад №1
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1
210012 Матеріальний склад №2 Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1
210011 Матеріальний склад №3 Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1
210006 Зерносклад №3

Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

210038 Станція брудних стоків

Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

237,3

1690707253248 1242.1 Гаражі Витяг індексний Державна
наземні
номер 205599532 МРЕТС
від 30.03.2020

210009, Побутове приміщення з
прохідною;
210007 Побутове приміщення з
прохідною (кабінет заст.
директора)

1691795153248 1274.6 Госпо- Витяг індексний Державна
дарські будівлі номер 205457821 МРЕТС
від 27.03.2020

150

1690586653248 1271.3 Будівлі Витяг індексний Державна
для зберігання номер 205591143 МРЕТС
зерна
від 30.03.2020

Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

224

1690557053248 1274.6 Госпо- Витяг індексний Державна
дарські будівлі номер 205634379 МРЕТС
від 30.03.2020

210010 Побутове приміщення

Форма
власності
та власник

1690989353248 1271.3 Будівлі Витяг індексний Державна
для зберігання номер 205459311 МРЕТС
зерна
від 27.03.2020

399

210028 Зерносклад №1 (ангар) Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

659,2

Полтавська
обл., м. Хорол,
вул. Молодіжна, 25

65,7

210029 Вагова

1689512353248 1251.5 Будівлі Витяг індексний Державна
підприємств номер 205636219 МРЕТС
харчової про- від 30.03.2020
мисловості

465,2

Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

Форма
власності
та власник

268,3

210030, Вагова, вуглекислотний
цех (будівля вуглекислотного цеху, санвузол
вуглекислотного цеху);
210037 Вагова, вуглекислотний
цех (будівля вагової на
території заводу)

Підстава виРеєстраційний Функціональне
никнення права
номер
використання*
власності

690,4

Адреса
розташування

Назва

535,4

Інв.
номер

Загальна
площа (кв. м)

ПЕРЕЛІК НЕРУХОМОГО МАЙНА,
що входить до складу Вишняківського місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт»

210023 Зерносклад тимчасово- Полтавська
го зберігання зерна на обл., м. Хорол,
експедиції №4
вул. Молодіжна, 25

Підстава виРеєстраційний Функціональне
никнення права
номер
використання*
власності

1693233053248 1274.6 Госпо- Витяг індексний Державна
дарські будівлі номер 205426002 МРЕТС
від 26.03.2020
1693281053248 1274.6 Госпо- Витяг індексний Державна
дарські будівлі номер 205423954 МРЕТС
від 26.03.2020
1693365353248 1242.1 Гаражі Витяг індексний Державна
наземні
номер 205422862 МРЕТС
від 26.03.2020
1693425253248 1252.9 Склади Витяг індексний Державна
та сховища
номер 205421278 МРЕТС
інші
від 26.03.2020

70,5

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.

Назва

Адреса
розташування

1693608353248 1252.9 Склади Витяг індексний Державна
та сховища
номер 205419913 МРЕТС
інші
від 26.03.2020

240,3

МІсцезнаходжЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вишняки, вул. Заводська, 1; Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 25.

Інв.
номер

1693630653248 1252.9 Склади Витяг індексний Державна
та сховища
номер 205418155 МРЕТС
інші
від 26.03.2020

19,2

(210438) Механізм тяго-монтажний Gutman KKV-3.2, (210439) Контролер мікропроцесорний
МІК-51-01-03-03-03-100-220, (210440) Контролер мікропроцесорний МІК-51-01-03-03-03100-220, (210441) Датчик АИР 20/М2 ДД 420-02-А3-t1-0.2/40 кПа 40МПа 4-20мА С К1 ГП,
(210442) Шафа сушильна СЕШ-3М, (210443) Пурка ПХ-3, (210444) Регулятор витрат газу РРГ10, (210445) Колонка капілярна InertCap-FFAP 60м*0,32м*0,5мкм, (210446) Підставка під монітор ек.1, (210447) Тумба мобільна бух. 6, (210448) Стілець Сільвія, (210449) Стілець Сільвія,
(210450) Шафа-скло 2-ств. прийм. 1, (210451) Стіл робочий ек. 1, (210452) Тумба ек. 4, (210453)
Стілець Сільвія бух. 5, (210454) Тумба мобільна бух. 5, (210455) Тумба мобільна бух. 3, (210456)
Тумба мобільна бух. 2, (210457) Тумба мобільна бух. 1, (210458) Мікропроцесорний регулятор
в комплекті 3, (210459) Мікропроцесорний регулятор МІК-51, (210460) Мікропроцесорний регулятор в комплекті 1, (210461) Ваги автомобiльнi 1 завод, (210462) Перетворювач тиску АИР20/
М2/ДГ/640/02 2 (варка), (210463) Перетворювач тиску АИР20/М2/ДГ/640/02 1 (варка), (210464)
Перетворювач тиску АИР20/М2/ДИ/102 1, (210465) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-0703 1 (варка), (210466) Лічильник газу TZ/Fluxi G400 DN100 PN16, (210467) Електромагнітний
витратомір ПРЕМ Д32, (210468) Лічильник НІК-2303 АРПЗТ 1120, (210469) Клапан сідельний,
тип 532 50 D 8 90 5 12, (210470) Перетворювач частоти ATV312 7.5 кВт, (210471) Позиціонер
пневматичний для Inter App з приводом, (210472) Позиціонер пневматичний для Inter App з
приводом, (210473) Стілець Сільвія дир. 10, (210474) Стілець Сільвія дир. 9, (210475) Стілець
Сільвія дир. 8, (210476) Стілець Сільвія дир. 7, (210477) Стілець Сільвія дир.6, (210478) Стілець
Сільвія, (210479) Стілець Сільвія дир. 4, (210480) Стілець Сільвія дир. 3, (210481) Стілець Сільвія дир. 2, (210482) Стілець Сільвія дир. 1, (210483) Стілець Сільвія бух. 4, (210484) Стілець
Сільвія бух. 3, (210485) Стілець Сільвія бух. 2, (210486) Стілець Сільвія бух. 1, (210489) Підставка під системний блок бух. 3, (210490) Підставка під системний блок бух. 2, (210491) Тумба
мобільна бух. 4, (210492) Діафрагма Камерної Ду 150, (210494) мікропроцесорний регулятор
МіК51-07 з КБЗ-24;29р, (210495) Ваги онаус серііі Аdventurer FR 3130, (210496) Рефрактометр
лабораторний ИРФ-454 Б2М, (210497) Датчик надлишкового тиску №2 (бражна кол.), (210499)
Зерновий вологомір, (210501) Датчик надлишкового тиску №0 передаточний, (210510) Перетворювач частоти АТV31 7,5 Вт, (210511) Перетворювач тиску АИР/20/М2/ДГ/640/02, (210512)
Пірометр, (210513) Перетворювач частоти 5,5 Вт, (210514) Перетворювач частоти 11 кВт,
(210516) Перетворювач тиску АИР20/М2/ДД/400, (210517) Перетворювач тиску АИР10/М1/
ДИ/1160, (210518) Перетворювач тиску АИР20/М2/ДД/420, (210520) Мікропроцесорний регулятор МІК-51, (210521) Мікропроцесорний регулятор МІК-51 апарат, (210522) Вологомір
зерновий, (210523) Датчик тиску, (210524) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-07-03, (210525)
Привод Електричний ER20.Х3Л.SP6, (210527) Датчик перепаду тиску №2, (210528) Датчик перепаду тиску, (210529) Підставка під монітор бух., (210530) Шафа-скло 1-ств. бух., (210531)
Стіл для відвідувачів бух., (210532) Приставка кут бух., (210533) Шафа гардероб. бух., (210534)
Шафа-скло 2-ств. бух., (210535) Шафа закрита 2-ств. бух., (210536) Стіл під ксерокс бух.,
(210537) Стіл робочий бух. 2шт., (210538) Стіл робочий бух., (210539) Підставка під системний
блок, (210540) Стіл АТ дир., (210541) Стіл приставка АТ дир., (210542) Шафа гардероп. АТ дир.,
(210543) Шафа-скло 2-ств. АТ дир., (210544) Шафа закрита 2-ств. АТ дир., (210545) Топ для
шафи АТ дир., (210546) Тумба АТ дир., (210547) Стерилiзатор, (210548) Стерилiзатор пар.,
(210549) Ваги автомобiльнi експедиція, (210550) Шафа-скло 1-ств.. бух., (210551) Тумба мобільна бух., (210552) Підставка під системний блок бух, (210554) Стілець Сільвія бух., (210555)
Стілець Сільвія, (210556) Стілець з підлокотн. Сільвія, (210557) Стілець Сільвія гол.бух., (210559)
Підставка кут. ек., (210560) Шафа-скло 2-ств. ек., (210561) Підставка під системний блок ек.,
(210562) Підставка під монітор ек., (210563) Стілець Сільвія ек., (210564) Крісло Туніс, (210565)
Тумба ек., (210566) Аквадистилятор електричний ДЭ-25 М, (210567) Перетворювач тиску РС28/0...10 kPa/PD/M, (210568) Перетворювач тиску РС-28/0...10 kPa/PD/M, (210569) Перетворювач тиску РС-28/0...25kPa/PD/M, (210585) Стелаж звич. 1, (210586) Стелаж звич.2, (210587)
Прилавок глух.1, (210609) Комунікаційний пристрій КД 02 в комплекті, (210659) Пальник газовий МДГГ 400 з датчиком ФДП, (210660) Пальник газовий МДГГ250для котла ДКВР 6,5-13,
(210672) Датчик абсолютного тиску, (210577) Вентиляція бродильного відділення, (210578)
Вентиляція зерноскладу №1, (210612) Щит однопанельний1, (210613) Щит однопанельний2,
(210614) Щит однопанельний3, (210615) Щит однопанельний4, (210616) Щит однопанельний5,
(210617) Щит однопанельний6, (210620) Щит однопанельний9, (210621) Щит однопанельний
10, (210622) Щит однопанельний11, (210625) Мазутна форсунка1, (210650) Прилавок кутовий,
(210653) Пост ручної зварки, (210658) Холодильник з верхньою морозильною камерою Індезіт,
(210671) Плуг, (210673) Котел КСТГ газовий, (210674) Котел АКУВ 23,2 газовий, (210679) Коректор ufpe SGU 741, (210681) Холодильна шафа SW1400/ОР, (210682) Холодильна вітрина w
12|2K, (210683) Стелаж кондитерський, (210684) Стелаж кут., (210685) Стелаж хлібний, (210686)
Стелаж звич., (210687) Прилавок глух., (210688) Прилавок-вітрина, (210689) Прилавок скляний
(далі – Об’єкт приватизації).

Продовження таблиці

1694227153248 1274.6 Госпо- Витяг індексний Державна
дарські будівлі номер 205254405 МРЕТС
від 25.03.2020
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6

відомості
приватизації

210040 Трансформаторна підстанція

Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

210041 Станція річкової води

Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

210042 Компресорна станція

Полтавська обл.,
Хорольський
р-н, с. Вишняки,
вул. Заводська, 1

33,5

Адреса
розташування

Підстава виРеєстраційний Функціональне
никнення права
номер
використання*
власності

Форма
власності
та власник

1694324353248 2224.3 Транс- Витяг індексний Державна
форматорномер 205252144 МРЕТС
ні станції та
від 25.03.2020
підстанції
місцевих електромереж

26,8

Назва

1694381453248 1274.6 Госпо- Витяг індексний Державна
дарські будівлі номер 205249587 МРЕТС
від 25.03.2020

83,8

Інв.
номер

Загальна
площа (кв. м)

Продовження таблиці

1694440953248 1274.6 Госпо- Витяг індексний Державна
дарські будівлі номер 205247227 МРЕТС
від 25.03.2020

91,9

210033 Матеріальний склад № 4 Полтавська обл.,
1694529053248 1252.9 Склади Витяг індексний Державна
Хорольський
та сховища
номер 205245079 МРЕТС
р-н, с. Вишняки,
інші
від 25.03.2020
вул. Заводська, 1
____________
* Відповідно до класифікатора державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15.03.2006 № 461.
ІНФОРМАЦІЯ
про земельні ділянки Вишняківського місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт»

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 Полтавська обл.,
ділянка
Хорольський р-н,
Вишняківська сільська рада (за межами населеного
пункту)

4,2692

5324881200:00:030:0189 для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості

Державний акт на право
постійного користування
земельною ділянкою
Серія ЯЯ №229493
від 19.10.2012

Земельна Полтавська обл.,
ділянка
Хорольський р-н,
с. Вишняки

2,6716

5324881201:01:002:0292 для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості

Державний акт на право
постійного користування
земельною ділянкою
Серія ЯЯ №229495
від 19.10.2012

Земельна Полтавська обл.,
ділянка
Хорольський р-н,
Вишняківська
сільська рада (за
межами населеного
пункту)

0,1740

5324881200:00:030:0190 для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості

Державний акт на право
постійного користування
земельною ділянкою
Серія ЯЯ №229498
від 19.10.2012

Земельна Полтавська обл.,
ділянка
Хорольський р-н,
с. Вишняки

0,5994

5324881201:01:004:0001 для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості

Державний акт на право
постійного користування
земельною ділянкою
Серія ЯЯ №229496
від 19.10.2012

Земельна Полтавська обл.,
ділянка
Хорольський р-н,
м. Хорол, вул. Молодіжна, 25

1,1597

5324810100:50:007:0315 для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості

Державний акт на право
постійного користування
земельною ділянкою
Серія ЯЯ №229494
від 19.10.2012

На балансі ДП «Укрспирт» перебуває захисна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) – протирадіаційне укриття, обліковий № 63593, загальною площею 109,3 м2 (інв. № 210001),
яке не підлягає приватизації.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 грудня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна 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 аук
ціону 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
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 (із змінами), Закону України
від 03.12.2019 № 318/ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів» та Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 699.
Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна Об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 22 429 195,67 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 214 597,84 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 11 214 597,84 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 242 919,57 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 121 459,78 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 1 121 459,78 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
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Умови продажу:
Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації має забезпечити:
збереження видів діяльності, які здійснювало Вишняківське місце провадження діяльності та
зберігання спирту 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 місяців з моменту переходу права на об’єкт
не менше 103 осіб;
забезпечувати безперешкодний доступ балансоутримувача до захисної споруди цивільного
захисту (цивільної оборони) – протирадіаційного укриття, обліковий № 63593, загальною площею
109,3 м2 (інв. № 210001), з метою здійснення заходів по утриманню захисної споруди цивільного
захисту у відповідності до вимог частини восьмої статті 32 Кодексу цивільного захисту України
№ 5403-VI від 02.10.12.
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 Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№UA043314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
SWIFT: PBANUA2Х
Код ЄДРПОУ: 42769539
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській
областях
Address: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 1/23
Account:№UA143314010000025208054200063 (USD),
№UA043314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 42769539,
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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі
дні: вівторок-середа з 9.00 до 15.00 за місцем його розташування за адресами: Полтавська обл.,
Хорольський р-н, с. Вишняки, вул. Заводська, 1 та Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол,
вул. Молодіжна, 25.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Директор Вишняківського місця провадження діяльності та
зберігання спирту ДП «Укрспирт»: Касіч Ігор Петрович, телефон 0677885580, адреси електрон
ної пошти: vishspirtzavod@ukr.net., vishnab@ukr.net.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Контактна особа організатора
аукціону – Зьомбра Наталія. Телефон для довідок (0532)500612.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській
областях від 19.11.2020 № 1558.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-09-24-000004-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціону із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 224 291,96 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 112 145,98 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 112 145,98 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системи «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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42

до уваги оцінювачів
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
05.11.2020

НАКАЗ
м. Київ

№ 1770

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 09 липня 2020 року № 588/20
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 – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ДІВІТІ» (вх. Фонду державного
майна України від 28 жовтня 2020 року № 19/27571) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09 липня 2020 року № 588/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ДІВІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи
в ЄДРПОУ 43600146).
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

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
04.11.2020

НАКАЗ
м. Київ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
12.11.2020

Заступник Голови Фонду

Андрій ЄГОРОВ

№ 1819

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 21 серпня 2018 року № 663/18
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 – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЧЕРНІГІВСЬКОГО МІЖМІСЬКОГО БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» (вх. Фонду державного майна
України від 03 листопада 2020 року № 19/28232) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21 серпня 2018 року № 663/18, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЧЕРНІГІВСЬКОГО МІЖМІСЬКОГО БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ
42113218).
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

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

№ 1768

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 05 червня 2020 року № 488/20
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 – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «АГЕНТСТВО ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» (вх. Фонду державного майна України від 23 жовтня 2020 року № 19/26753)
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05 червня 2020 року № 488/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «АГЕНТСТВО ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 42533095).
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.

НАКАЗ
м. Київ

17.11.2020

НАКАЗ
м. Київ

№ 1839

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 18 березня 2020 року № 205/20
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 – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР»
(вх. Фонду державного майна України від 11 листопада 2020 року № 19/29382) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18 березня 2020 року № 205/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 39270964).
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

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
12.11.2020

НАКАЗ
м. Київ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
№ 1807

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 28 листопада 2017 року № 1149/17
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 – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «БЮРО НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ» (вх. Фонду державного майна України від 29 жовтня 2020 року № 19/27729)
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28 листопада 2017 року № 1149/17,
виданий Фондом державного майна України ТОВ «БЮРО НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 38788959).
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

17.11.2020

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Одеській та Миколаївській
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
державного майна – об’єкта малої приватизації (ЄМК)
 Найменування об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту
імпульсних процесів і технологій Національної академії наук
України» (код за ЄДРПОУ 05410381).
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197, тел.: (0512)
24-91-52.
Основні види продукції (послуг), що виробляється єдиним
майновим комплексом державного підприємства «Дослідний
завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної
академії наук України»: виробництво машин і устаткування для
металургії.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів)
єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій На-
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№ 1840

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 09 грудня 2019 року № 951/19
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 – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «УМАНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАЧІВ»
(вх. Фонду державного майна України від 09 листопада 2020 року № 19/28948) НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09 грудня 2019 року № 951/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ «УМАНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАЧІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 33133658).
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

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ

НАКАЗ
м. Київ

ціональної академії наук України», у тому числі бази відпочинку
«Наука», с. Коблеве:
будівель – 33 од.;
споруд, передавальних пристроїв – 10 од.;
транспортних засобів – 2 од.;
машин, обладнання, інших необоротних активів – 225 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» станом на
31.10.2020 – 2 156,00 тис. грн.
Земельні ділянки, на яких розташований ЄМК:
1) розмір земельної ділянки, на якій розташований дослідний
завод: 1 683 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Чкалова, 197, м. Миколаїв;
2) розмір земельної ділянки, на якій розташована база відпочинку «Наука»: 1,564 га. Місце розташування земельної ділянки:
с. Коблеве, Березанський р-н, Миколаївська область.
Правовий режим земельних ділянок: перебувають в постійному користуванні державного підприємства «Дослідний завод
Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України».
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація єдиного
майнового комплексу шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Андрій ЄГОРОВ

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2020.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до
сектору документального та господарського забезпечення
Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській
області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті,
в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних
днях – не більше 15 днів); пропозиції щодо ціни надання послуг
з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно з законом; підтвердних документів; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до 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, та наказу Фонду
державного майна України від 11.02.2020 № 227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2020 за № 225/34508)
(далі – Положення).
Послідовність визначення переможця конкурсу буде відбуватися за процедурою об’єктів оцінки другого рівня складності.

20 листопада 2020 року

8

Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) мають
містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до
об’єкта оцінки – єдині (цілісні) майнові комплекси та земельні
ділянки у складі об’єктів оцінки.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать: заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: інформацію про наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про
оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна; кваліфікація, стаж роботи,
членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа Фонду державного майна України від
13.08.2020 № 10-59-16222 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки єдиного майнового комплексу – 49,0 тис. грн.
Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській
областях.
 Конкурс відбудеться 07.12.2020 в Управлінні забезпе
чення реалізації повноважень у Миколаївській області
Регіон альн ого відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській областях за
адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх,
конференц-зал.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
до сектору документального та господарського забезпечення
Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській
області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 22.10.2020
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 34,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, вул. Центральна, 109, прим. 3.
Балансоутримувач: ДП «Центр державного земельного кадастру» (ЄДРПОУ 21616582).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2020.
Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ загальною
площею 1 712,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а.
Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
викупу.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2020.
Конкурс не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме
майно – нежитлова будівля, літ. А, загальною площею 387,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів,
вул. Шевченка, 15.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 02360576.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2020.
Конкурс не відбувся.
4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме
майно – комплекс нежитлових приміщень (у тому числі: адміністративна будівля з добудовою (літ. Аа), сарай (літ. Б), гараж
(літ. В), вбиральня (літ. Г), колодязь (літ. Д), загальною площею
121,7 м2).
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а.
Газета «Відомості приватизації»
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Балансоутримувач: Головне управління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 5
об’єктів.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на станом на 31.12.2019 – 0 (нуль) грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2020.
Площа земельної ділянки, га: 0,0642.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для обслуговування адміністративного приміщення.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності): –.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ТОВ Лісовол Д. О.
Вартість послуг – 4680,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 10.
5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлова будівля загальною площею 227,3 м2.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
Олександрівський район, с. Бовтишка, вул. Соснова (Радгоспна), 18.
Балансоутримувач: приватне підприємство ім. Раєвського
(код за ЄДРПОУ 23100218).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на станом на 31.12.2019 – відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2020.
Площа земельної ділянки, га: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Олександрівський район, с. Бовтишка, вул. Соснова (Радгоспна), 18.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – інформація
відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності) – інформація відсутня.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ПП «МКЦ «Паритет».
Вартість послуг – 2660,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 10.
6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме
майно – комплекс будівель (у тому числі: адміністративна будівля
(літ. А), гараж (літ. Б), загальною площею 344,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2
об’єкта.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на станом на 31.12.2019 – 0 (нуль) грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2020.
Площа земельної ділянки, га: 0,131130.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для обслуговування приміщень.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного користування земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності): –.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ПП «МКЦ «Паритет».
Вартість послуг – 4650,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 10.

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

прийнято рішення
про приватизацію
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях від 16.11.2020 № 12/01-243 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель за адресою:
Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, м. Бобринець,
вул. Миколаївська, 1, що перебуває на балансі Бобринецької районної державної лікарні ветеринарної медицини (код
за ЄДРПОУ 00700393, орган управління – Державна служба
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів), шляхом продажу на аукціоні.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від
19.11.2020 № 1551 внесено зміни до наказу Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Полтавській
та Сумській областях від 17.08.2020 № 1081 «Про прийняття
рішення про приватизацію окремого майна – частини нежилої двоповерхової будівлі, загальною площею 124,86 м2»,
в частині зміни назви Об’єкта приватизації, виклавши її в такій редакції: «окреме майно – частина нежитлової будівлі,
А-2, загальною площею 123,9 м2 за адресою: Полтавська
обл., м. Лубни, пров. Верстатобудівників, 19, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Полтавській
області (код ЄДРПОУ 02361892), орган управління – Державна служба статистики України, шляхом продажу на аук
ціоні з умовами.».

Івано-Франківська, Чернівецька
та Тернопільська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення
ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях від 18.11.2020 № 165 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна Кобиловолоцького місця провадження діяльності та зберігання
спирту ДП «Укрспирт», що знаходиться за адресами: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Кобиловолоки, вул.
Центральна, буд. 1; Тернопільська обл., Теребовлянський
р-н, с. Кобиловолоки, вул. Центральна, буд. 1а; Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Кобиловолоки, вул. Центральна, буд. 45г; Тернопільська обл., Теребовлянський р-н,
с. Деренівка, вул. Промислова, буд. 3а; Тернопільська обл.,
Теребовлянський р-н, с. Деренівка, вул. Промислова, буд. 3
та перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (ЄДРПОУ 37199618),
орган управління – Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України, шляхом продажу на аукціоні
з умовами.
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